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SARI 

 
Skripsi ini berjudul Perbedaan Latihan Loncat Naik Turun Bangku Dengan 

Latihan Loncat Melewati Kotak terhadap Hasil Kemampuan Lompat Jauh pada 
Siswa Putra Kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan 
antara latihan loncat naik turun bangku dan latihan loncat melewati kotak, dan 
mana yang lebih baik antara latihan loncat naik turun bangku dengan latihan 
loncat melewati kotak terhadap hasil kemampuan lompat jauh. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan metode latihan loncat naik turun bangku 
dengan latihan loncat melewati kotak serta untuk mengetahui manakah yang lebih 
baik antara kedua latihan tersebut terhadap hasil kemampuan loncat jauh pada 
siswa putra kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Jenis penelitian ini adalah peneitian eksperimen, populasi yang digunakan 
adalah siswa putra kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 40 siswa. Penentuan 
sampel dengan menggunakan total sampling atau menggunakan keseluruhan 
jumlah populasi yaitu sejumlah 40 siswa. Pembagian kelompok ditentukan dengan 
jalan macthed by subjek, yang dalam pelaksanaan latihan-latihan kelompok 
eksperimen 1 melakukan latihan loncat naik turun bangku dan kelompok 
eksperimen 2 melakukan latihan loncat melewati kotak dan variabel terikatnya 
adalah lompat jauh. Data penelitian dianalisa dengan uji statistik t-tes dengan taraf 
signifikasi sebesar 5% dan derajat kebebasan sebesar 19. Diperoleh hasil t-hit = 
2.580 > t-tab = 2.093. Selanjutnya berdasarkan perbedaan tes lompat jauh 
diperoleh hasil mean kelompok eksperimen 2 sebesar 309,85 dari mean yang 
diperoleh oleh kelompok eksperimen 1 sebesar 301,3. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Ada perbedaan yang 
signifikan antara latihan loncat naik turun bangku dengan latihan loncat melewati 
kotak terhadap hasil kemampuan lompat jauh pada siswa putra kelas IV dan V SD 
Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 2). Latihan loncat 
melewati kotak lebih baik dibanding dengan latihan loncat naik turun bangku 
terhadap hasil kemampuan lompat jauh.  

Sebagai saran yang digunakan bagi guru pendidikan jasmani dan kesehatan 
di Sekolah Dasar dalam melatih dan membina siswanya dalam cabang-cabang 
olahraga yang membutuhkan daya otot tungkai, latihan loncat naik turun bangku 
dan loncat melewati kotak dapat digunakan sebagai alternatif pilihan dalam 
menentukan metode latihan dengan tidak melupakan bentuk-bentuk latihan yang 
sudah diberikan. Perlu dikembangkan lebih lanjut penelitian ini misalnya dengan 
penelitian yang sama namun jumlah sampel yang lebih besar atau dengan variabel 
bebas yang beragam sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  
 

1.1.  Latar Belakang  

Manusia makin menyadari tentang manfaat dan pentingnya olah raga bagi 

kehidupannya, sehingga kegiatan olahraga menjadi aktifitas hidupnya. dalam 

melakukan kegiatan olahraga setiap manusia mempunyia latar belakang serta 

tujuan yang berbeda-beda sesuai manfaat dan keuntungannnya. 

Tujuan manusia melakukan olahraga antara lain untuk mengisi waktu 

luang, untuk tujuan pendidikan, untuk mencapai tingkat kesegaran jasmani, untuk 

mencapai prestasi tertentu. Olahraga dalam dunia pendidikan  di Indonesia yang 

sekarang dikenal dengan istilah pendidikan  jasmani, memiliki arti yang sangat 

penting dan startegis karena merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dalam mencapai tujuan 

pendidikan  di sekolah yang isinya disesuaikan dengan kemampuan siswa didik 

pada tingkatan, tahapan serta kelas masing-masing. 

Dalam upaya meningkatkan prestasi, perlu digalakkan pembinaan olah 

raga sedini mungkin, hal ini dilakukan dengan melalui pencarian dan pemandu 

bakat, pembibitan, pendidikan  dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan 

pada ilmu pengetahuan. Seperti yang dikemukakan oleh (Engkos Kosasih 1993 : 

4) bahwa untuk mencapai prestasi yang tinggi diperlukan langkah-langkah 



2 
 

 

pembinaan yaitu pemasalahan dan pembibitan atlet yang dimulai dari anak usia 

sekolah. 

Para guru pendidikan  jasmani diharapkan meiliki ilmu pengetahuan dan 

pengalaman yang memadai agar dapat memajukan keberhasilan dalam mengajar 

dan melatih. Penguasaan suatu metode mengajar atau melatig oleh seorang guru 

atau pelatih, sangat penting untuk meningkatkan prestasi olahraga yang 

diharapkan. Keberhasilan guru dalam mengajar akan membawa dampak yang 

positif bagi prestasi olahraga anak didik. mengingat pula bahwa pembinaan 

olahraga merupakan jenis kegiatan wajib yang dilaksanakan sekolah tinggi tingkat 

dasar. 

Untuk meraih prestasi yang tinggi perlu dilaksanakan langkah-langkah 

pencapaian prestasi antara lain dengan meningkatkan metode latihannya serta 

dalam olahraga meliputi : (1) pengembangan fisik, (2) pengembangan teknik, (3) 

pengembangan mental, (4) kematangan juara ( M. Sajoto, 1955 : 15). 

Faktor- faktor prestasi yang saling mendukung untuk mencapai prestasi 

atlet yaitu  : (1) bakat, (2) bentuk gerakan dan latihan, (3) tingkat pengembangan 

prestasi dan sifat-sifat yang berdaya gerak seperti kecepatan, kelincahan dan 

ketrampilan, (4) minat ( Gunther, 1986 : 10). Pendapat tersebut ditegaskan oleh 

Passau dalam ( M. Sajoto, 1995 : 4) bahwa faktor penentu mencapai prestasi 

prima dalam olahraga dapat diklasifikasikan dalam 4 aspek yaitu : 

1)  Aspek bilogis, yang terdiri dari : potensi atau kemampuan dasar tubuh, postur 

dan struktur tubuh serta gizi. 
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2)  Aspek Psikologis, terdiri dari : intelektual, motivasi, kepribadian dan 

koordinasi kerja otot dan syaraf. 

3)  Aspek lingkungan, terdiri dari : lingkungan, sosial, sarana dan prasarana, 

cuaca dan iklim sekitar, orang tua, keluarga dan masyarakat. 

4) Aspek penunjang terdiri dari : pelatih yang berkualitas tinggi, program yang 

tersusun secara sistematis, penghargaan dari masyarakat dan pemerintah. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam membina atlet faktor 

yang harus diperhatikan adalah pengembangan fisik, teknik, mental dan bakat. 

dalam setiap usaha peningkatan kondisi fisik harus dikembangkan semua 

komponen yang ada, walaupun dalam pelaksanaannya program latihan perlu 

adanya prioritas untuk menentukan komponen mana yang perlu mendapat porsi 

latihan yang lebih besar, sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuni. 

Komponen-komponen kondisi fisik adalah : 

1) Kekuatan (Strength), 2) Daya tahan (Endurance), dibedakan menjadi : (a) daya 

tahan otot setempat (lokal endurance), (b) daya tahan umum (Cardiorespiratory 

endurance ), 3) Daya ledak (Muscular Power), 4) Kecepatan (Speed),  5) 

Kelenturan (Fleksibility), 6) Keseimbangan (Balance), 7) Koordinasi 

(Coordination), 8) Kelincahan (Agility), 9) Ketepatan (Accuraty), 10 ) Reaksi ( 

Reaction), M. Sajoto, 1995 : 59). 

Program latihan kondisi fisik haruslah direncanakan secara matang dan 

sistematis, yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan 

kemampuan fungsional dari sistem-sistem tubuh sehingga dengan demikian 
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memungkinkan atlet untuk mencapai prestasi yang lebih baik ( Harsono: 1988 : 

153). 

Berkaitan  dengan prestasi olahraga kemapuan gerak harus dilatih, dibina 

dan dikembangkan sesuai dengan kekhusuan cabang olahraga masing-masing. 

Dalam lompat jauh terdapat beberapa macam teknik gaya atau sikap badan 

pada saat melayang di udara adapun macam-macam gaya dalam lompat jauh ada 3 

yaitu : 

(1) Gaya jongkok, (2) Gaya menggantung (Snhepper), (3) Gaya berjalan di udara ( 

Walking in the air)  ( Tamsir Riyadi, 1985 : 98 – 100). 

Dari ketiga gaya dalam lompat jauh tersebut di atas yang paling sesuai untuk 

pemula adalah lompat gaya jongkok karena gaya yang paling mudah untuk 

dipelajari ( Aip Syarifudin, 1992 : 93). 

Pada latihan beberapa cabang olahraga sering kita lihat bentuk latihan 

loncat-loncat untuk meningkatkan kekuatan dan daya ledak otot. Beberapa bentuk 

latihan loncat-loncat tersebut dinamakan latihan pliomterik. 

Secara teknis gerak lompta jauh terdiri dari empat tahap yaitu awalan 

(ancang-ancang), tumpuan (tolakan), melayang di udara dan mendarat di bak 

pasir. 

Awalan atau ancang-ancang merupakan gerakan permulaan dalam bentuk 

lari dengan kecepatan untuk mendapatkan kecepatan pada saat melakukan 

tolakan. Kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan ini disebut kecepatan 

horisontal yang berguna untuk mendapatkan kecepatan pada saat melakukan 

tolakan ke atas depan. 
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Tahap kedua dari lompat jauh yaitu tolakan atau tumpuan. Yang sangat 

penting dalam tolakan ini adalah tolakan yang sangat tepat sehingga menghasilkan 

tolakan yang optimal. Jangan sampai tolakan ini melebihi balok tumpuan 

sehingga terkena diskualifikasi, atau terlalu jauh dari balok lompat sehingga 

mengurangi jarak yang telah dihasilkan. Pada tahap  ini terjadi perubahan gerak 

horisontal ke gerak vertikal yang dilakukan secara tepat ( Aip Syarifudin, 1992 : 

91). 

Tahap ketiga dari lompat jauh yaitu sikap melayang di udara. Prinsip dari 

melayang di udara bukan pada cara melayangnya yang diutamakan, tetapi tetap 

terpeliharanya keseimbangan badan dan mengusahakan tekanan udara sekecil 

mungkin. menurut ( Tamsir Riyadi, 1982: 98) saat melayang di udara dalam 

lompat jauh ada tiga macam gaya yaitu gaya jongkok, gaya menggantung, gaya 

jalan di udara. 

Sikap mendarat merupakan tahap keempat pada lompat jauh. mendarat 

merupakan salah satu komponen dalam lompat jauh yang  ikut menentukan 

prestasi pelompat, karena pendaratan yang salah satu tidak sempurna akan 

mempengaruhi hasil lompatan, sehingga perlu diperhatikan agar pelompat 

melakukan kesalahan pada saat mendarat. 

Secara umum dalam olahraga banyak faktor yang mempengaruhi dan 

menentukan prestasi seseorang seperti kondisi fisik, kemampuan teknik, 

lingkungan dan latihan. kondisi fisik sangat diperlukan dalam memperoleh 

prestasi yang optimal, seperti pendapat (Sajoto, 1995 : 8) bahwa : kondisi fisik 

adalah suatu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang  tidak dapat 
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dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharannya. Artinya bahwa 

di dalam usaha peningkatan kondisi fisik seluruh komponen tersebut harus 

dikembangkan, walaupun disana sini dilakukan dengan sistem prioritas sesuai 

dengan keadaan atau status yang dibutuhkan tersebut. 

Menurut pendapat ( Gunter Benhard, 1993 : 45), ada unsur-unsur dasar 

bagi suatu prestasi padalompat jauh dan pembangunannya yang  terdiri dari : 

1.  Faktor-faktor kondisi terutama kecepatan, tenaga loncat dan tujuan yang 

diarahkan kepada ketrampilan. 

2. Faktor-faktor teknik ancang-ancang, persiapan lompat dan pemindahan, fase 

melayang dan pendaratan. 

Dalam melatih perkembangan tenaga lompat selanjutnya Gunter Benhard 

pada bukunya yang berjudul Atletik menyebutkan bahwa ada latihan tanpa 

pembebanan berupa : 

1.  Loncat pakai kaki 1 atau 2 di atas kotak loncat. 

2.  Membuat loncatan yang tinggi, sesudah didahului satu loncatan dalam (kotak 

tanah kotak). 

3.  Lapangan tempat meloncat diadakan keliling, dimana dipasang rintangan dan 

yang bermacam-macam. 

4.  Loncatan dimana diberika arahnya ( Gunter Benhard, 1993 : 58). 

Menurut ( Donald A Chu, 1992 : 45 – 46 ) bahwa latihan untuk 

mengembangkan daya ledak ototo tungkai dapat dilakukan dengan latihan loncat 

antar kotak bertingkat, latihan antara kotak sama tinggi, latihan loncat dari kotak 

ke kotak, latihan kotak bertingkat dari rendah ke tinggi, latihan loncat naik turun 



7 
 

 

bangku dan latihan loncat melewati kotak. Dari beberapa latihan di atas peneliti 

memilih latihan kotak untuk meningkatkan daya atau kekuatan gerak bagian 

bawah atau otot tungkai. 

Alasan dipilihnya latihan loncat naik turun bangku dan latihan loncat 

melewati kotak karena keadaan sekitar sekolah mempunyai bak lompat. Sarana 

dan prasarana yang mudah di dapat serta biaya yang murah. Adanya dukungan 

dari kepala sekolah, guru-guru dan orang tua murid serta mudah dilaksanakan 

oleh siswa. 

Gerakan loncat naik turun bangku adalah gerakan menolak kedua tungkai 

bersama-sama meloncat ke atas bangku dan meloncat dengan kedua tungkai turun 

ke lantai, sedangkan gerakan latihan meloncat melewati kotak adalah gerakan 

menolak kedua tungkai bersama-sama kotak kemudian kedua tungkai jatuh ke 

lantai. 

Dari latar belakang beberapa pendapat tersebut maka penulis mengadakan 

penelitian yang ada hubungannya dengan kemampuan tenaga lompat dengan judul 

Perbedaan Latihan Loncat Naik Turun Bangku dan Latihan Loncat Melewati 

Kotak Terhadap hasil kemampuan lompat jauh pada siswa putra kelas IV dan V 

SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 

2008/2009. 

Adapun alasan dipilihnya judul dalam penelitian ini adalah : 

1.1.1.  Latihan loncat naik turun bangku dan latihan loncat melewati kotak adalah 

bentuk latihan yang dapat digunakan untuk memperoleh peningkatan hasil 

lompat jauh. 
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1.1.2.  Latihan loncat naik turun bangku dan latihan loncat melewati kotak 

merupakan bentuk latihan sederhana yang dapat dilakukan oleh siswa usia 

sekolah dasar (SD) Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal. Tahun Pelajaran 2008/2009 dan relatif tidak membahayakan. 

 
 

1.2.  Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1.  Apakah ada perbedaan antara latihan loncat naik turun bangku dan latihan 

loncat melewati kotak terhadap kemampuan lompat jauh pada siswa putra 

kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal  Tahun Pelajaran 2008/2009. 

1.2.2. Mana yang lebih baik antara latihan loncat naik turun bangku dengan 

latihan loncat melewati kotak terhadap hasil kemampuan lompat jauh pada 

siswa putra kelas IV dan Kelas V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan antar latihan loncat naik turun bangku 

dengan latihan loncat melewati kotak terhadap kemampuan lompat jauh 

pada siswa putra kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal  Tahun Pelajaran 2008/2009. 
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2.  Untuk mengetahui latihan mana yang lebih baik antara latihan loncat naik 

turun bangku dan loncat melewati kotak terhadap kemampuan lompat jauh 

pada siswa putra kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal  Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Selain kedua tujuan tersebut di atas, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

langkah pengembangan dan peningkatan bagi guru-guru olahraga dan para pelatih 

dalam melatih daya ledak otot tungkai untuk meningkatkan kemampuan serta 

prestasi lompat jauh. 

 

1.4. Penegasan Istilah 

Dari judul di atas, agar tidak terjadi penafsiran istilah yang tidak tepat serta 

menghindari penyimpangan permasalahan yang dibicarakan dan mengarah pada 

tujuan penelitian, diperlukan istilah yang meliputi : 

1.4.1.  Perbedaan  

Perbedaan  adalah selisih, beda, hal-hal yang berbeda atau yang membuat 

beda, ( Depdikbud, 1995 : 104). Yang disebut perbedaan adalah penelitian ini 

adalah perbedaan antara dua bentuk latihan yaitu loncat naik turun bangku dan 

latihan loncat melewati kotak terhadap hasil kemampuan lompat jauh pada siswa 

putra kelas IV dan V Sekolah Dasar  Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009. 

1.4.2. Latihan  

Latihan berasal dari kata latih yang diartikan sebagai belajar dan 

membiasakan diri agar mampu atau dapat melakukan sesuatu (Depdikbud, 1981 : 

1973). Latihan  adalah suatu proses yang sistematis dari berlatih dan bekerja yang 
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dilakukan berulang-ulang secara kontinyu dengan kian hari kian ditambah jumlah 

beban latihan, untuk tercapainya tujuan ( A Hamidsyah Noor, 1995 : 90). Latihan 

yang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah latihan loncat melewati kotak 

terhadap kemampuan hasil lompat jauh pada siswa putra kelas IV dan V SD 

Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 

2008/2009. 

1.4.3.  Loncat Naik Turun Bangku 

Loncat diartikan sebagai lompatan dengan kedua kaki atau keempat kaki 

bersama-sama ( Depdikbud, 1981 : 531). Loncat naik turun bangku adalah latihan 

meloncat ke atas bangku dan loncat turun bangku dengan kedua tungkai bersama-

sama ( Donald A. Chu, 1992 : 37). 

1.4.4. Loncat Melewati Kotak  

Loncat melewati kotak adalah koncat ke depan dengan melewati kotak 

yang sudah disiapkan dengan menggunakan kedua tungkai bersama-sama. 

1.4.5. Kemampuan Lompat Jauh 

Kemampuan adalah prestasi atau hasil yang dicapai yang dilakukan atau 

dikerjakan (Depdikbud, 1994 : 787). Lompat berarti menolak dengan satuy kaki 

untuk mencapai suatu kejauhan yang dapat dijangkau ( Depdikbud, 1994 : 600). 

 
1.5. Manfaat dan Kegunaan Penelitian  

Secara garis besar manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai sumbangan bagi guru pendidikan  jasmani dan kesehatan dalam memilih 

dan menerapkan bentuk latihan lompat jauh yang efektif untuk mencapai 

keberhasilan dalam mengajar lompat jauh, serta dapat digunakan sebagai 
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pembanding bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian yang serupa tentang 

lompat jauh. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
 
 
2.1.  Landasan Teori  

 Peranan fisik yang teratur dan terarah menurut system Plyometrik dapat 

meningkatkan kondisi fisik seorang atlit, dimana pada masa modern seperti 

sekarang ini sangat dibutuhkan cara-cara melatih kondisi fisik yang sangat tepat 

untuk semua cabang olah raga. 

Daya ledak atau eksplosif otot tungkai meruakan salah satu komponen 

kondisi fisik hamper semua cabang olahraga membutuhkan, daya ledak dalam 

olahraga membutuhkan, daya ledak dalam olahraga digunakan untuk gerakan 

yang bersifat ledakan seperti menolak, menendang, memukul, melompat dan lain 

sebagainya. 

Tenaga ledak otot tungkai disini mengandung pengertian suatu daya atau 

kemampuan otot tungkai untuk melakukan gerakan menghentak dan membawa 

berat badan yang selanjutnya melakukan gerakan melayang ke depan atau ke atas. 

Daya ledak merupakan unsur yang lebih dominant dibandingkan dengan 

unsur-unsur yang lain seperti : kecepatan, kelenturan, koordinasi dan 

keseimbangan. Maka latihan daya ledak merupakan latihan yang harus 

didahulukan dan memperoleh porsi latihan yang lebih banyak dibandingkan unsur 

lain, hal ini cukup beralaskan karena banyak olahraga yang banyak dimainkan 

dengan lebih baik dan dengan sangat terampil apabila atlit memiliki daya ledak ( 

M. Sajoto 1995 : 27). 
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Banyak para ahli yang menguraikan tentang daya ledak ( Suharno HP: 

1993 : 27) mengartikannya sebagai tekanan beban dengan kecepatan tinggi dalam 

arti gerakan yang utuh. ( Harsono 1988 : 200) mengartikannya sebagai berikut : 

Power adalah kemampuan untuk mengatasi tahanan dengan kecepatan kontraksi 

yang tinggi. Ini dapat didefinisikan sebagai pengembangan tenaga persatuan 

waktu dan pada nomor atletik sangat menentukan prestasi. ( M. Sajoto 1995 : 17) 

mengartikan daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan 

maksimum dengan usaha yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-

pendeknya. ( A. Hamidsyah Noer, 1994 : 140) menyebutnya dengan eksplosive 

power dan didefinisikan sebagai kemampuan otot atau segerombolan otot atau 

melawan beban tahanan dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan. 

Dari batasan-batasan tentang daya ledak seperti dikemukakan diatas, 

penulis mengambik kesimpulan mengenai pengertian daya ledak, yaitu  otot untuk 

menggunakan kekuatan maksimal dalam waktu yang sependek-pendeknya. 

Kekuatan otot adalah kemampuan seseorang menggunakan suatu 

kebutuhan badan untuk suatu gerak yang cepat pada suatu obyek. Dalam setiap 

kegiatan olahraga, kekuatan merupakan unsur penting untuk mencapai prestasi 

yang tinggi. 

Kebutuha kekuatan tiap-tiap cabang olahraga berbeda antara yang satu 

dengan lainnya. Pada cabang olahraga atletik, khususnya nomor lompat, kekuatan 

otot tungkai sangat dibutuhkan terutaman pada saat menolak. Tolakan yang 

kurang kuat disebabkan kurang kuatnya otot-otot, maka atlit harus diberi latihan 

kekuatan otot-otot kaki dan lutut. 
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Kekuatan adalah kemampuan otot untuk mengatasi tahanan beban dalam 

menjalankan aktivitas ( Suharno, HP, 1985 : 19). 

Dalam bidang olahraga dikenal banyak sekali cabang olahraga, tetapi dari 

sekian banyak cabang olahraga tersebut secara  garis besar dapat dikelompokkan 

menjadi empat bagian yaitu  : atletk, senam, permainan dan beladiri. Dari keempat 

cabang olahraga tersebut, atletik memegang  peranan penting karena gerakan 

ateltik merupakan gerakan dasar bagi cabang olahraga lainnya. 

Ateltik berasal dari bahasa Yunani yaitu Athlon yang artinya 

pertandingan, perlombaan, pergaulan atau perjuangan, sedangkan orang yang 

melakukannya dinamakan athleta ( atlet). Dengan demikian dapat dikemukakan 

bahwa atletik adalah salah satu cabang olahraga yang diperlombakan yang 

meliputi nomor-nomor jalan, lari, lompat dan lempar ( Aip Syarifudin, 1992 : 2). 

Sedangkan menurut PASI atletik adalah aktivitas jasmani atau latihan 

fisik, berisikan gerak-gerak seerti jalan, lari, lempar dan lompat. Dengan berbagai 

cara atletik dilakukan sejak awal sejarah manusia ( PASI, 1997 : 1). 

Pada masa sekarang ini atletik unsur olahraga yang terpenting dalam 

olimpiade modern. Atletik ini dilakukan di semua Negara, karena nilai-nilai 

edukatif yang dikandungnya memegang peranan penting dalam mengembangkan 

kondisi fisik. Atletik sering pula menjadi pokok untuk mengembangkan atau 

meningkatkan prestasi yang optimal bagi cabang olahraga yang lain. Bahkan 

dapat diperhitungkan ukuran kemajuan suatu bangsa. 
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2.1.1.  Lompat Jauh  

2.1.1.1. Pengertian Lompat Jauh  

Pada  dasarnya lompat juah termasuk bagian nomor lompat dalam cabang 

olahraga atletik, yang secara  teknis maupun pelaksanaannya berbeda dengan 

nomor lompat yang lain ( lompat tinggi dan lompat jungkit). 

Lompat jauh adalah koordinasi gerakan kecepatan lari (awalan) pada jarak 

30 sampai 40 meter, kemudian kecepatan lari itu diubah ke gerakan menumpuk 

dengan salah satu kaki sebagai kaki tumpu (perubahan gerakan horizontal ke 

gerak vertical) yang kemudian menghasilkan gerakan parabola dari titik pusat 

gravitasi (gerakan melayang di udara) sertahasil dari itu adalah gerakan jatuh di 

bak pasir (gerakan mendarat). 

Menurut (Aip Syarifudin, 1992 : 90) lompat juah adalah suatu bentuk 

gerakan melompati mengangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa titik 

berat badan selama mungkin di udara (melayang di udara) yang dilakukan dengan 

cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak 

yang sejauh-jauhnya. 

Sedangkan menurut ( JM ballesteros, 1979 : 40) lompat jauh adalah hasil 

dari kecepatan horizontal yang dibuat sewaktu lari awalan dengan daya vertical 

yang dihasilkan dari kekuatan kaki tolak. Resultant keduanya menentukan 

gerakan parabola dari titik berat badan kecepatan lari awalan dan besarnya sudut 

tolakan merupakan kompenen terpenting yang menentukan pencapaian jarak 

lomptana. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa dalam melakukan lari 
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awalan apabila dilaksanakan dengan kecepatan tinggi dan dengan sudut tolakan 

yang tepat maka akan menghasilkan jarak lompatan yang jauh. 

(Soedarminto, 1991 : 253) menyatakan bahwa bagian-bagian utama dari 

lompat jauh dengan awalan adalah lari awalan, bertolak, melayang di udara dan 

menyumbangkan pencapaian jarak lompatan. Namun syarat utamanya adalah 

pengembangan daya. Daya ini dikembangkan dari latihan awalan yang tepat dan 

lompatan ke atas yang kuat dari balok tolakan. 

Jadi pada hakekatnya lompat jauh adalah gerakan menolak dengan satu 

kaki yang dipengaruhi oleh kecepatan horizontal dan vertical serta gaya tarik bumi 

untuk menghasilkan lompatan yang sejauh-jauhnya. 

2.1.1.2 Teknik Lompat Jauh  

Dalam nomor lompat jauh dikenal dengan tiga macam gaya : gaya 

jongkok, gaya lenting menggantung, dan gaya jalan di udara. Ditinjau dari teknik 

lompat jauh pada umumnnya ada empat teknik yang terdiri dari unsur-unsur : 

awalan ancang-ancang (approach run), tolakan (take off ) badan di udara (action 

in the air) sikap mendarat atau lending (Aip Syarifudin, 1992 : 90). 

Sedangkan menurut ( Gunter Benrhard, 1993 : 64 ) komponen dari lompat 

jauh adalah ancang-ancang, persiapan lompat dan batasannya, fase melayang dan 

pendaratan. 

Dalam teknik lompat jauh pelompat menumpu pada balok tumpuan, 

melayanglah pelompat itu. Pada waktu melayang badan pelompat dipengaruhi 

oleh suatu kekuatan yang disebutdaya tarik bumi. Daya tarik bumi tersebut 

bertitik tangkap pada suatu titik yang disebut titik berat dibawah pusar. Untuk 
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mengatasinya seorang pelompat harus berusaha dengan kekuatan tolakan disertai 

dengan ayunan tungkai dan lengan kea rah lompatan. 

Lintasan gerak titik berat badan waktu melayang di udara tidak dapat 

berubah. Hal ini sama dengan sebuah benda yang dilemparkan akan melambung 

menurut garis tertentu  dan jatuh sesuai dengan kekuatan lemparannya. Lintasan 

itu disebut lintasan parabola yang tidak dapat dirubah bila tidak ada kekuatan lain 

yang mempengaruhinya dari luar. 

Jadi jelas bahwa dalam lompat jauh faktor tolakan mempunyai  peranan 

yang sangat penting. Untuk dapat melakukan tolakan yang sangat kuat ada faktor 

yang harus diperhatikan yaitu : kecepatan horizontal dari kekuatan tolakan. Dari 

kedua kecepatan ini akan diperoleh kecepatan paduan (resultance) yang 

menentukan gerak titik berat badan. 

Kecepatan horizontal yang lebih besar akan menghasilkan jarak yang 

lebih jauh, dan kecepatan vertikal yang lebih kuat akan menghasilkan ketinggian 

yang lebih tinggi. Dengan cara perbaikan bentuk dan cara-cara melompati dan 

mendatarkan dapat diperbaiki hasil lompatan. Perubahan dan perbaikan bentuk 

tersebut disebut gaya lompatan, yang sifatnya individual. Perubahan-perubahan 

bentuk tersebut   akan gaya-gaya lompatan itu tidak akan mempengaruhi parabola 

dari titik berat badan, tetapi berguna untuk menjaga keseimbangan serta 

pendaratan yang lebih baik ( Yusuf Adisasmita, 1992 : 65-66). 

Kecepatan hosizontal yang lebih besar, akan menghasilkan jarak yang 

lebih jauh, dan kecepatan vertikal yang lebih kuat akan menghasilkan ketinggian 

yang lebih tinggi. Dengan demikian kita akan mengetahui dimana berat badan itu 
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akan berakhir dari pengaruh gaya tarik bumi. Dengan cara mengadakan perbaikan 

benuk dan cara-cara melompati dan mendarat akan dapat diperbaiki hasil 

lompatan. Perubahan dan perbaikan bentuk tersebut disebut gaya lompatan, yang 

sifatnya individual. Pada lompat jauh perubahan bentuk akan gaya-gaya lompatan 

ini tidak akan mempengaruhi parabola dari titik berat badan, tetapi berguna untuk 

menjaga keseimbangan serta pendaratan yang lebih baik. 

2.1.1.3. Faktor-Faktor Penentu Kemampuan Lompat Jauh 

Dalam lompat jauh terdapat beberapa unsur gerakan yang perlu 

mendapatkan latihan secara  khusus, karena gerakan-gerakan tersebut merupakan 

faktor-faktor yang menentukan lompat jauh yang terdiri dari : awalan, tolakan / 

tumpuan, saat di udara dan saat mendarat. 

Pada dasarnya dari keempat komponen tersebut di atas dapat dipisahkan 

antara yang satu dengan lainnya. Karena pada dasarnya gerakan tersebut 

merupakan gerakan-gerakan yang membentuk satu kesatuan, tetapi untuk 

memperoleh komponen-komponen tersebut maka akan diuraikan satu persatu 

sebagai berikut : 

2.1.1.3.1 Awalan ( Ancang-Ancang) 

Awalan merupakan gerakan pertama pada lompat jauh dengan mengambil 

jarak 30 sampai 40 meter dari papan tolak ke belakang, disini seseorang pelompat 

berlari pelan-pelan kemudian pada jarak tertentu cepat dan kecepatan lari awalan 

ini disebut kecepatan horizontal, menjelang lima langkah terakhir, pelompat 

mempersiapkan diri untuk menghasilkan awalan (kecepatan horizontal) ke 

gerakan lepas tapak ( kecepatan vertikal). 
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Awalan merupakan faktor-faktor penting dalam lompat jauh. Seseorang 

pelompat jauh harus berlatih untuk membuat langkah-langkah yang tepat, maka 

perlu ada tanda (check mark) pada perpanjangan awalan antara 30-40 meter 

tersebut. Untuk menentukan langkah yang pasti  serta memperkirakan kapan harus 

menambah kecepatannya lainnya karena gerakan ini akan berkesinambungan 

dengan gerakan tolakan pada papan tolak maka dapat diatur jika kaki tumpunya 

terkuat adalah kaki kiri, letakkan kaki kiri tersebut pada balok tumpu dan 

selanjutnya lari dengan irama dan kecepatan sesuai pada titik awalan diberi tanda 

sebagai permulaan lari. 

(Soedarminto, 1991 : 253) mengatakan bahwa pelompat harus lari 

semakin cepat sehingga ia mencapai kecepatan penuh sekurang-kurangnya 3 atau 

4 langkah sebelum bertolak. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengaturan langkah 

sangatlah penting setelah dapat menentukan langkah yang tepat sehingga 

pelompat dapat mengukur jarak larinya. Hal ini juga sangat perlu untuk 

memperhitungkan kecepatannya larinya karena kecepatan adalah syarat utama 

dalam melakukan awalan seperti yang dikemukakan oleh ( M. Sajoto, 1995 : 9) 

yang menyebutkan bahwa kecepatan adalah "kemampuan seseorang untuk 

mengerjakan gerakan-gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama 

dalam waktu sesingkat-singkatnya". Jadi kecepatan awalan pada lompat jauh 

adalah kemampuan seorang pelompat untuk mengerjakan atau melakukan 

gerakan lari secara  berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya mulai 

dari start berdiri untuk awalan kemudian menolak pada papan tolak. Uraian 

gerakan awalan ini menunjukkan bahwa awalan mempunyai perbabab penting 
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dalam lompat jauh karena seseorang pelompat jauh harus memperhatikan hal-hal 

yang berkaitan langsung pada gerakan awalan seperti mengatur langkah dalam 

lari, cara menentukan kaki tumpu, kapan harus mempercepat lari. Lebih lanjut 

(Teel B, 1981 : 124) menyarankan bahwa " awalan untuk mengurangi 

langkahnya itu antara 12 – 16 langkah bagi yang masih muda dan para pemuda". 

Menurut ( Guntur Bernhard, 1986 : 66) panjang ancang-ancang dalam lompat 

jauh dapat dikategorikan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Masalah pengalaman mengambil ancang-ancang dalam lompat jauh 

Periode  Remaja Putri Remaja Putra 

Prestasi Top 

 

Persiapan  

 

Dasar 

28 – 38 m 

( 16 – 22 langkah) 

24 – 34 m 

( 14 – 20 langkah) 

20 – 26 

( 12 – 16 langkah) 

32 50 m 

( 16 – 24 langkah) 

28 – 40 m 

( 16 – 22 langkah) 

20 – 30 

( 12 – 18 langkah) 

 
( Gunter Bernhard, 1986 : 66) 
 

Di dalam tabel di atas mengandung maksud dalam berlatih lompat jauh, 

seseorang haruslah memperhatikan periode-periode yang benar dalam 

menentukan jarak dalam mengambil ancang-ancang atau awalan dan juga dalam 

menentukan langkah sesuai dengan masing-masing periode, baik untuk putra 

maupun untuk putri mempunyai jarak maupun jumlah langkah kaki yang 

berbeda-beda. 
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Dalam awalan atau ancang-ancang lari pada jauh ini diperlukan 

kecepatan lari yang baik seperti pendapat ( Gunter Berhard, 1993 : 46), yang 

menyatakan bahwa salah satu syarat terpenting bagi prestasi lompat jauh yang 

baik adalah suatu perkembangan yang baik dari suatu kecepatan tetapi tetap 

dalam pengawasan, arahnya telah diubah oleh dorongan tenaga yang diarahkan 

ke atas. 

Jadi awalan merupakan gerakan lari dari start berdiri dari langkah awalan 

makin meningkat sampai persiapan lepas tapak, badan pelompat saat itu menjadi 

tegak kurang lebih 3 atau 5 langkah terakhir pelompat mempersiapkan diri untuk 

mengalihkan awalan menjadi tapak dan kecepatan tidak berkurang sebelum 

melakukan lepas tapak. 

2.1.1.3.2 Tolakan ( Tumpuan) 

Seorang pelompat jauh sering mengubah langkahnya agar dapat 

menginjakan kakinya tepat pada papan tolak sehingga dapat mengurangi 

kecepatan awalan dan memperpendek jarak lompatan. 

Maksud dari menolak adalah mengubah gerakan lari menjadi suatu 

lompatan sambil mempertahankan kecepatan hosizontal semaksimal mungkin.  

Perubahan gerakan kecepatan  horizontal menjadi gerakan bersudut di dapat 

dengan cara memberikan tenaga makismum pada kaki yang digunakan untuk 

menolak, selanjutnya kaki tumpu diletakkan tepat di atas papan tolak dengan 

lutut agak memegas untuk mendapatkan kekuatan. Pada saat bertumpu badan 

condong ke belakang, bagi kaki tumpu adalah tumit terlebih dahulu dan terakhir 
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pada ujung kakidg tolakan sekuat mungkin, legan diayunkan ke atas untuk 

membantu mengangkat badan. 

Dari kecepatan maju yang penuh pelompat harus mengarahkan geraknya 

dari balok tolakan ke atas dari sudut yang terbaik yaitu 45 derajat untuk 

mengubah arah geraknya, ia harus mempersiapkan tolakannya pada jarak 3 

langkah terakhir. Pada saat bertolak dari balok tolakan telapak kaki depan ada di 

depan titik berat badan. ( Soedarminto, 1991: 253-254). 

Sedangkan menurut ( Engkos Kosasih, 1985 : 67) menyatakab bahwa 

menolak sekuat-kuatnya pada papan  tolak dengan kaki yang terkuat ke atas 

(tinggi depan). 

( Teel B, 1981 : 124) mengatakan " tumpuan lompat jauh yang efisien adalah 

jarak kaki yang kekuatan angkatan bahu. Hal ini dipengaruhi terutama oleh 

kecepatan atlet pelompat dan posisi badan terutama yang terkit dengan tumpuan 

kaki". Lebih lanjut ( Tamsir, 1982 : 87) bertumpu adalah cenderung pada bagian 

tumit terlebih dahulu dan berakhir pada bagian ujung kaki, sikat akhir kaki tumpu 

saat menolak harus lurus pada lutut. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pelompat jauh melakukan tumpuan atau tolakan ini adalah merubah gerakan lari 

menjadi suatu lompatan dengan menggunakan kaki tumpu terkuat, pelompat 

harus 45 derajat, untuk mengubah arah langkah ia harus mempersiapkan 

tolakannya pada jarak tiga langkah terakhir (Soedarminto, 1991: 253). 

Melayang adalah gerakan setelah melakukan tolakan yang mana ada tiga 

gaya dalam lompatan jauh ini gaya jongkok, gaya menggantung dan gaya 
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berjalan di udara. Setiap gaya yang digunakan pada dasarnya hanya untuk 

mengatur keseimbangan. 

Menurut (Engkos  Kosasih 1993 : 61) bahwa sikap badan di udara yaitu 

badan harus selama mungkin di udara serta dalam keadaan seimbang. Sedangkan 

( Teel B, 1981 : 126) mengatakan bahwa melayang adalah " pada saat pelompat 

memutuskan hubungan dengan papan, gerak seperti lintasan peluru dari curva 

pada pusat gaya mengubah yang telah dilakukan tak bisa diubah. Hasil dari 

gerakan di udara itu tidak bisa mengubah lintasan tersebut. Bagaimana gerakan di 

udara membantu pelompat mengatur keseimbangan dan menyiapkan posisi 

mendarat yang efektif. 

2.1.1.3.3 Pendaratan. 

Mendarat merupakan tahapan terakhir dari serangkaian gerakan lompat 

jauh. Seorang pelompat harus mengusai dengan baik hasil lompatam. Pendaratan 

yang betul adalah badan agak condong ke depan sehingga tidak akan jatuh 

terlentang, atau ke belakang sedangkan ke dua kaki setelah menyentuh bak pasir 

memegas / mengeper agar tidak terasa sakit. 

Menurut pendapat ( Teel B, 1981 : 126), mengatakan bahwa " teknik 

mendarat ada bermacam-macam yang seperti gaya melayang. Pada posisi 

mendarat yang paling baik, atlet bergerak membentuk kurva kea rah perluasan 

pendaratan." 

Pendapat (Engkos  Kosasih, 1993 : 67) sikap badan waktu mendarat 

diusahakan mendarat sebaik-baiknya jangan sampai badan jatuh ke belakang 

karena dapat dirugikan. 
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2.1.2. Faktor Kondisi Fisik yang mempengaruhi Kemampuan Lompat 

Jauh 

Dalam melaksanakan suatu latihan harus diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi atau faktor-faktor yang memberi peran bagi tercapainya prestasi 

yang maksimal dalam olahraga tertentu, demikian juga  pada cabang olahraga 

atletik, khususnya lompat juah, untuk meningkatkan kondisi fisiknya dengan 

latihan-latihan yang sesuai. 

Komponen kondisi fisik menurut ( Sajoto, 1995 : 10), meliputi kekuatan, 

daya lentur, kecepatan, daya otot, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, 

ketepatan dan reaksi. 

Pada lompat jauh ini akan dibahas komponen fisik tentang kecepatan, 

kekuatan dan daya ledak. 

2.1.2.1.Kecepatan  

Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. 

(Depdikbud, 1994: 184). 

Menurut ( Sajoto, 1995 : 184), kecepatan adalah salah satu unsur 

kemampuan biomotor yang penting dalam berbagai kegiatan  olahraga prestasi. 

Kecepatan bukan berarti hanya gerak seluruh tubuh dengan cepat, tetapi 

dapat juga terjadi pada gerak anggota-anggota badan secara tepat. Kecepatan 

gerak anggota-anggota badan seperti gerak lengan dan tungkai sangat penting 

guna memberikan akselerasi-akselerasi kepada obyek-obyek eksternal seperti 

melempar bola, mangayun raket dan gerak kaki pada olah raga bela diri. 
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Lebih lanjut, (Sajoto, 1995 : 9), mengatakan bahwa kecepatan adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam 

bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan disini 

adalah kecepatan lari dalam awalan lompat jauh yang mana kecepatan larinya 

ditentukan oleh gerakan berturut-turut dari langkah yang dilakukan secara cepat 

dan tepat. Secara  cepat maksudnya kecepatan lari awalan lompat jauh ini untuk 

mendapatkan hasil lompatan yang  jauh, secara  tepat maksudnya setelah lari 

dengan kecepatan tadi diupayakan kaki tumpu dapat jatuh di balok tumpuan. 

2.1.2.2.Kekuatan  

Kekuatan merupakan unsur yang penting dan perlu mendapat perhatian 

khusus dalam melaksanakan program latihan. Maksudnya latihan kekuatan ini 

hendaknya didahulukan dan mendapat porsi latihan yang lebih banyak dibanding 

unsur yang lain. 

Kekuatan adalah dasar yang paling penting dalam melatih ketrrampilan 

gerak. Menurut (Sajoto, 1995 : 8), menyebutkan komponen kondisi fisik 

seseorang tentang kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima 

beban sewaktu kerja. 

Jadi kekuatan merupakan kemampauan otot dalam menahan beban dari 

kerja motorik dalam waktu tertentu secara maksimal yang dalam lompat jauh 

unsur kekuatan sangat penting untuk mendapatkan hasil tolakan yang kuat dan 

besar sehingga dapat pula melakukan tolakan yang tinggi. 
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2.1.2.3.Daya Ledak  

Daya ledak komponen kondisi fisik yang selalu dibutuhkan semua cabang 

olahraga. Dalam olahraga atletik khususnya lompat jauh juga sangat memerlukan 

kemampuan daya ledak. Menurut ( Sajoto, 1995 : 8), daya ledak adalah 

kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimal yang 

dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Dalam hal ini dapat 

dinyatakan bahwa daya ledak = kekuatan ( Force ) x kecepatan ( Velocity). Jadi 

daya ledak merupakan kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimal dalam waktu yang singkat dan kontraksi yang cepat. Untuk 

mendapatkan tolakan yang kuat dan kecepatan tinggi harus memiliki daya ledak 

yang besar. Jadi daya ledak otot tungkai  sebagai tenaga lompat pada saat 

melakukan tolakan pada papan tolak setelah melakukan awalan untuk 

memperoleh kecepatan vertikal sehingga mempejauh hasil lompatan. 

 

2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekuatan  

Disamping unsur-unsur fisiologi yang dimiliki seseorang ada bebarapa 

faktor yang mempengaruhi kekuatan otot. Faktor-faktor tersebut adalah termasuk 

biometika, system pengungkit, ukuran otot, jenis kelamin, dan faktor umur. 

2.1.3.1.Faktor Biomekanika 

Sangat dimungkinkan bahwa dari dua orang yang mempunyai jumlah 

ketegangan otot yang sama, akan jauh berbeda dalam kemampuan mengangkat 

beban. Artinya bahwa kemampuan kekuatan akan tergantug pada keadaan 

biomekanika yang terjadi pada saat tersebut. 
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2.1.3.2.Faktor Pengungkit  

Pengangkat gaya-gaya yang ada hubungannya dengan pengungkit dapat 

dihitung secara  mekanika, sehingga letak gaya yang berbeda akan menghasilkan 

kekuatan angkatan yang jauh berbeda pula. Hal ini perlu diketahui oleh para 

pelatih agar didalam memberikan mereka memperhitungkan letak beban secara  

mekanika yang tepat dan benar. 

2.1.3.3.Faktor Ukuran  

Bahwa besar kecilnya otot benar-benar berpengaruh terhadap kekuatan 

otot tersebut adalah suatu kenyataan. Makin besar serabut-serabut otot seseorang, 

makin kuat pula otot tersebut, dan makin panjang otot mereka, makin kuat pula 

mereka. Faktor ukuran ini baik besarnya maupun panjangnya sangat dipengaruhi 

oleh pembawaan dan keturunan. 

Walaupun ada bukti bahwa latihan kekuatan dapat menambah jumlah 

serabut otot, yaitu yang diperkirakan melalui proses pemecahan serabut pada 

waktu latihan. Namun para ahli fisiologi sependapat bahwa pembesaran otot itu 

disebabkan karena bertambah luasnya serabut otot akibat suatu latihan. Bukan 

akibatnya pecahnya serabut per serabut otot. 

2.1.3.4.Faktor Jenis Kelamin 

Kenyataan menunjukkan bahwa pada masa akhir puber anak laki-lki 

mempunyai ukuran otot lebih besar disbanding wanita. Maka latihan-latihan 

kekuatan akan memberikan keuntungan lebih baik bagi anak laki-laki dibanding 

wanita. 
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2.1.3.5.Faktor Umur  

Unsur kekuatan laki-laki dan wanita diperoleh melalui proses kematangan 

atau kedewasaan. Apabila mereka tidak berlatih dengan beban, maka pada usia 

25  menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun wanita sama-sama meningkat 

kekuatannya, bila mereka mengikuti program latihan beban atau weight – 

training ( Sajoto, 1998 : 108 – 113). 

 

2.1.4. Prinsip-Prinsip 

2.1.4.1. Prinsip Penambahan Beban Berlebihan  

Dengan berprinsip pada over load, maka kelompok otot akan berkembang 

kekuatannya secara  efektif. Penggunaan beban over secara  load dapat 

merangsang penyesuaian fisiologis dalam tubuh yang mendorong meningkatnya 

kekuatan otot.  

2.1.4.2. Prinsip Peningkatan Beban Terus Menerus 

Otot yang menerima beban latihan berlebih atau over load  kekuatannya 

akan bertambah, dan apabila kekuatan bertambah maka program latihan 

berikutnya bila tidak ada penambahan beban, tidak dapat menambah lagi 

kekuatan. Penambahan beban ini dilakukan sedikit demi sedikit dan pada suatu 

set dalam jumlah repetisi tertentu, otot belum merasakan lelah. Prinsip 

penambahan beban demikian dinamakan prinsip penerapan beban secara 

progresif. 
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2.1.4.3 Prinsip Urutan Pengaturan Suatu Latihan  

Latihan berbeban hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga kelompok 

otot kecil. Hal ini perlu agar kelompok otot besar mendapat giliran latihan. 

Pengaturan latihan hendaknya diprogramkan sedemikian rupa sehingga tidak 

terjadi dua bagian otot dalam tubuh yang sama mendapat dua giliran secara  

berurutan. 

2.1.4.4 Prinsip Kekhusuan Program Latihan. 

Program latihan dengan beban dalam beberapa hal hendaknya bersifat 

khusus. Namun perlu memperhatikan pula gerak yang dihasilkannya, jadi latihan 

berbeban hendaknya juga dikaitkan dengan latihan beban menuju peningkatan 

kekuatan, hendaknya diprogram yang menuju nomor-nomor cabang olahraga 

yang bersangkutan. 

Yang penting adalah bahwa dalam menyusun program latihan, para 

pelatih harus benar-benar memperhatikan otot-otot yang bersangkutan dengan 

cabang tersebut. Dengan memperhatikan bahwa latihan  itu mempunyai ambang 

rangsang yang cukup untuk meningkatkan kekuatan otot yang bersangkutan pada 

cabangnya (Sajoto, 1998 : 117). 

 

2.1.5. Memahami Plymotriscs. 

Plyometrics menggambarkan pengembangan latihan yang telah digunakan 

oleh para atlet yang berpenglaman dan telah banyak mengalami kemajuan. Pada 

masa sekarang latihan plyometrics banyak menerapkan latihan-latihan yang 

berasal dari Eropa, yang pertama kali dikenal adalah sebagai Jump Training atau 
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latihan lompat. Ketrampilan pada jump training meningkat selama awal tahun 

tujuh puluhan hal itu terbukti dengan munculnya atlet-atlet Eropa yang menjadi 

yang terkuat di dunia olahraga. Seperti Negara-negara blok timur mulai mencetak 

atlet-atlet superior seperti Track and Field atau atlet Gymnastic atau senam, 

angkat besi. Kesuksesan mereka banyak dipengaruhi oleh metode-metode 

latihannya. Pada masa kini plyometrics diciptakan tahub 1975 oleh Fred Wild 

salah seorang dari ilmuwan yang melatih Trac and Field. Plyometrics berasal dari 

bahasa Yunani yaitu pleytheyein yang artinya memperbesar, menambah atau , 

mempertinggi/meningkatkan. Dari bahasa Yunani asal kata tersebut juga dari pho 

dan metric yang berarti more and measure respectively yang artinya tindakan 

atau ukuran yang secara berturut-turut semakn meningkat (Radclife J.C. 

Farentios. RC, 1985 : 16). Sebagai peningkatan yang terukur, latihan plyometrics 

menjadi penting bagi para atlet pelompat. Selama akhir tahun tujuh puluhan dan 

awal tahun delapan puluhan dalam olah raga yang lain juga memulai 

menggunakan konsep-konsep ini untuk gerakan aktivitas mereka sendiri. Sampai 

tahun delapan puluhan pelatih-pelatih olahraga seperti Voley Ball, Foot Ball, 

angkat besi mulai menggunakan latihan-latihan itu dapat meningkatkan program-

program latihan mereka. Jika ada penurunan semangat, pelatih-pelatih ahli 

Amiris dan altlet-atletnya harus menyusun program plyometrics ini dan 

memperbaiki kesalahan-kesalahanya menjadi lebih baik. Pada praktisi harus 

belajar menerapkan research sebagai uji coba untuk membuktikan kemungkinan 

yang nyata.  
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Cara kerja plyometrics dilaksanakan sebagai latihan-latihan yang 

memungkinkan otot-otot mencapai kekuatan yang maksimal dalam tempo yang 

sesingkat mungkin (Donald A Chu, 1992 :1). Menurut Radiliffe J.C. Farentinos, 

RC kontraksi otot yang sangat kuat yang nerupakan respon dari pembebanan 

dinamik atau regangan yang cepat dari otot-otot yan terlibat. Plyometrics disebut 

juga dengan strech refleks. Dari uraian tentang plyometrics yaitu latihan loncat 

naik turun bangku dan latihan loncat melewati kotak unuk meningkatkan dan 

atau power otot tungkai siswa putra kelas IV dan V Sekolah Dasar Negeri 

Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

 

2.1.6.  Latihan Loncat Naik Turun Bangku 

Latihan loncat naik turun bangku adalah latihan meloncat ke atas bangku 

kemudian loncat turun kembali ke belakang seperti sikap awal dengan 

menggunakan kedua tungkai bersama-sama. Adapun uraian latihan loncat naik 

turun bangku adalah sebagai berikut : 

2.1.6.1. Sikap Awal 

Berdiri dengan sikap rilek, kepal dan tubuh tegak lengan lepas ke bawah 

mengimbangi gerakan kaki, lutut sedikit ditekuk dan kaki hampir rapat. 
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Gambar 1 

Latihan Loncat Naik Turun Bangku 
( Donald A Chu, 1992 : 48) 

 

Keterangan Gambar : 

1 dan 3 Gerakan saat akan meloncat dan gerak saat pendaratan di lantai. 

2  Gerak saat berada diatas bangku. 

Keterangan Alat : 

1. Bangku terbuat dari kayu 

2. Ukuran tinggi 20,32 - 30,48 cm (Donald A Chu, 1992 : 48) 

Dalam penelitian ini ukuran tinggi bangku yang digunakan 

adalah 30 cm. 

2.1.6.2. Gerakan 

Dari sikap awal kemudian melakukan gerakan meloncat ke atas bangku 

dengan menggunakan tumpuan kedua kaki kemudian mendarat di atas bangku 

dengan kedua kaki bersama-sama. 

2.1.6.3. Pendaratan 

Setelah di atas bangku dilanjutkan loncat ke belakang bawah dengan 

kedua kaki sebagai tumpuan, dan mendarat di lantai dengan kedua kaki bersama-

sama jatuh mengeper. 

2.1.6.4. Beban dalam Latihan 

Beban dalam latihan naik turun bangku ini meliputi penambahan beban 

secara meningkat sesuai dengan program latihan, dan pelaksanaannya 
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memperhatikan repetisi, set dan interval diantara set. Irama gerak tiap lompatan 

adalah 1 dtk. 

 

2.1.7. Latihan Loncat Melewati Kotak 

Latihan loncat melewati kotak adalah latihan meloncat ke depan 

melewati kotak yang sudah disiapkan dengan menggunakan kedua kaki bersama-

sama. Adapun uraian gerakannya adalah sebagai berikut : 

2.1.7.1.  Sikap Awal 

Berdiri dengan rilek, kepala dan tubuh tegak lengan lepas ke bawah 

mengimbangi gerakan kaki, Lutut sedikit ditekuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Latihan Melewati Kotak 
( Donald A Chu, 1992 : 48) 
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Keterangan Gambar : 

1. Gerakan saat akan meloncat 

2. Gerakan saat melayang di atas kotak 

3. Gerakan saat mendarat 

Keterangan Alat : 

1. Kotak terbuat dari kayu 

2. Tinggi kotak 20,32-30,48 cm (Donald A Chu, 1992 : 37) 

Ukuran tinggi kotak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 cm 

dengan ukuran jarak antar kotak 100 cm. 

2.1.7.2.Gerakan 

Dari sikap awal kemudian menolak kaki bersama-sama meloncat ke 

depan dengan melewati kotak di depannya secara berurutan, gerakan di ulang-

ulang sesuai dengan repetisi yang diharapkan. 

2.1.7.3.Pendadaran 

 Menggunakan kedua kaki tumpu bersama-sama lutut agak ditekuk dan 

jatuh mengeper. 

2.1.7.4.Beban dalam latihan 

Beban dalam latihan loncat melewati kotak meliputi penambahan beban 

secara meningkat sesuai dengan program latihan, dan pelaksanaannya 

memperhatikn repetisi, set interval diantara set. Irama gerak tiap loncatan 1 (satu) 

detik. 

 



35 
 

 

2.1.8.  Adapun kelebihan latihan loncat naik turun bangku dan latihan 

loncat melewati kotak 

2.1.8.1. Latihan untuk mengembangkan daya ledak otot tungkai dan untuk 

meningkatkan power otot tungkai, memberikan kestabilan dan 

keseimbangan daya tahan tubuh saat melakukan aktifitas terutama pada 

waktu loncatan. (Donald A. Chu 1992 :45). 

2.1.8.2. Dasar untuk melakukan lompat jauh, selain itu berguna untuk 

menguatkan otot-otot kaki (Bina Karya Guru, Kurikulum 1994 : 19). 

 

2.2.   Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar, mungkin salah, dia akan 

ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta-fakta 

membenarakannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangan 

tergantung pada fakta yang dikumpulkan. Hipotesis juga dipandang sebagai 

konklusi yang sifatnya sementara (Sutrisno Hadi, 1987 : 63). 

Atas dasar landasan teori tersebut diatas maka hipotesis yang diajukan 

oleh peneliti adalah : 

Ada perbedaan yang berarti antara latihan loncat naik turun bangku 

dengan latihan loncat melewati kotak terhadap hasil lompat jauh pada 

siswa putra kelas IV dan Kelas V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran  2008/2009. 

Latihan Loncat melewati kotak lebih baik hasilnya dibandingkan dengan 

latihan loncat naik turun bangku  terhadap hasil lompat jauh pada siswa 
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putra kelas IV dan Kelas V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran  2008/2009. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan pola M-S ( Matched by Subyek). Adapun aspke-aspek yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah : 

 Populasi  

Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit 

mempunyai satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 1990 : 20). Pendapat lain 

mengatakan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil 

menghitung atau pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai krakteristik 

tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 1992 : 6). 

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa populasi 

adalah seluruh individu yang akan dijadikan obyek penelitian yang paling sedikit 

memiliki satu sifat yang sama. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas IV 

dan Kelas V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

Tahun Pelajaran  2008/2009  yang berjumlah 40 siswa. Keseluruhan populasi 

dalam penelitian ini memiliki beberapa kesamaan antara lain : 

3.1.1.1 Berjenis Kelamin Sama Yaitu Laki-Laki 

3.1.1.2 Sama-sama sedang bersekolah  
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3.1.1.3. Ditinjau dari fase perkembangan, maka anak usia SD kelas  IV dan kelas  

V berada pada fase yang sama yaitu pada fase anak besar. 

3.1.1.4. Usia mereka relative sama yaitu antara 9 sampai dengan 10 tahun  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dijadikan populasi dalam 

penelitian ini telah memenuhi syarat sebagai populasi. 

 

 Sampel 

Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah 

populasi (Sutrisno Hadi, 1987 : 221). Atau dengan kata lain bahwa sampel 

harus mewakili populasi atau sampel harus merupakan populasi dalam 

bentuk kecil atau miniature population (Sutrisno Hadi, 1987 : 222). 

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan cara “Total Sampling”. Hal ini 

sesuai yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto bahwa untuk ancar-ancar, 

apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitian merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto, 1996 : 120). 

Dengan demikian maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sejumlah 40 siswa putra kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Dalam penelitian ini sampel akan diambil data menjadi dua kelompok, 

kemudian data di rangking untuk dimatching dengan teknik group matching 

ordinal pairing adapun tekniknya adalah a – b b – a. Berikutnya dilakukan 

undian untuk menentukan kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 

2. 
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Varibel Penelitian  

Variabel Penelitian ini adalah dua yaitu variable bebas dan varibel terikat. 

3.1.3.1  Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

3.1.3.1.1Latihan Loncat baik turun bangku 

3.1.3.1.2Latihan Loncat melewati kotak 

3.1.3.2.  Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil kemampuan lompat 

jauh. 

Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes lompat jauh 

dari PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia). Adapun tujuan dari lompat jauh 

ini adalah untuk mengetahui dan mengukur kemampuan siswa coba. 

Tes yang digunakan terdiri dari : 

3.1.4.1 Tes Awal (Pre Test) 

 Siswa coba melakukan kompat jauh dengan walan yang semestinya 

sebanyak 3 kali lompatan. 

3.1.4.2.Perlakuan  (Treatment) 

Perlakuan dalam penelitian ini dibagi menjadi bua perlakuan, yang 

pertama kelompok eksperimen satu dengan melakukan latihan loncat naik turun 

bangku dan yang kedua kelompok eksperimen dua dengan melakukan latihan 

loncat melewati peti. 
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3.1.4.3.Tes Akhir (Post Test) 

Siswa coba melakukan lompat juah dengan awalan yang semestinya 

sebanyak 3 kali lompatan. 

Petunjuk pelaksanaan tes adalah sebagai berikut : 

1. Subyek dipanggil satu persatu menurut daftar yang telah disusun. 

2. Subyek yang dipanggil mempersiapkan diri untuk melakukan lompat jauh. 

3. Setelah semua petugas siap, subyek melakukan lompat jauh, kemudian hasil 

lompatan diukur. 

4. Setiap subyek diberi kesempatan untuk melakukan 3 kali lompatan, dan yang 

diambil adalah lompatan yang terjauh dari ketiga lompatan. 

Seorang pelompat dinyatakan gagal apabila : 

1. Menyentuh tanah di belakang garis tumpuan, dengan bagian tubuh pelompat 

manapun, baik sewaktu mengambil awlaan maupun sewaktu melakukan 

lompatan. 

2. Bertumpu dari samping balok tumpuan, baik di belakang maupun didepan 

garis tumpuan atau perpanjangan. 

3. Pada waktu mendarat menyentuh tanah di luar daerah pendaratan. 

4. Sesudah melompati berjalan kembali melalui daerah pendaratan. 

5. Mendarat melompati berjalan kembali melalui daerah pendaratan. 

Semua lompatan harus diukur dari tempat bekas pendaratan di bak lompat 

terdekat ( yang dibuat oleh bagian tubuh manapun ) yang ditarik tegak lurus ke 

garis tumpuan atau perpanjangannya. 
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3.2. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan analisis statistik dengan alasan bahwa 

data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa 

angka-angka, dan untuk mencari perbedaan mana yang lebih baik diantara kedua 

kelompok maka analisis data tersebut digunakan rumus t – tes sebagai berikut : 

t = 

)1(

2

−
∑

NN
d

MD
 

Nilai dari MD dicari dengan rumus : 

MD = MD =
N
DΣ dan harus selalu dicek bahwa : 

Keterangan : 

MD  = Mean Different (perbedaan eksperimen 1 dan eksperimen 2). 

Σ d2  = Jumlah pasangan tiap-tiap pasangan 

N = Jumlah pasangan subyek  

D = Devisi perbedaan  

Xe1 = Nilai keloompok eksperimen 1 

Xe2 = Nilai keloompok eksperimen 2 

Untuk mengetahui latihan mana yang lebih baik, dengan cara mengetahui 

selisih mean dari kedua kelompok tersebut, dimana yang lebih besar dinyatakan 

sebagai yang lebih baik. 

Adapun rumusnya adalah : 

Me1=
N
Xe1Σ   Me1=

N
Xe2Σ  
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Keterangan : 

Me1 = Mean kelompok eksperimen 1 

Me2 = Mean kelompok eksperimen 2 

Xe1 = Jumlah nilai kelompok eksperimen 1 

Xe2 = Jumlah subjek (Sutrisno Hadi, 1988 : 455) 

 
3.2.1. Langkah-Langkah Dalam Menganalisa Data 

Setelah data tes akhir diperoleh maka langkah selanjutnya adalah : 

1. Membuat tabel kerja seperti contoh berikut ini  

Tabel 1. Persiapan Perhitungan Statistik 

No Pasangan Subyek Xe2 Xe1 
D 

(Xe2-Xe1) 
 

d 
(D-MD) d2 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 

2 

3 

s.d. 

20 

 

 

 

     

N  ΣXe2 ΣXe1 ΣD d Σd2 

 
Keterangan tabel 1 : 

1. Kolom 1 nomor urut pasangan 

2. Kolom 2 pasangan subyek yang match 

3. Kolom 3 nilai kelompok eksperimen 2 
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4. Kolom 4 nilai kelompok eksperimen 1 

5. Kolom 5 perbedaan dari masing-masing pasangan yang diberi tanda D 

6. Kolom 6 perbedaan masing-masing pasangan yang diperoleh dengan 

cara mencari selisih D dengan MD 

7. Kolom 7 kuadrat antara deviasi perbedaan masing-masing pasangan ( 

Sutrisno Hadi, 1988 : 490). 

2. Mengisi hasil tes akhir pada kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 termasuk pasangan tesnya. 

3. Langkah ketiga adalah mengisi kolom 5 yaitu kolom D dengan cara Xe2 - 

Xe1. 

4. Langkah  keempat mencari MD (Perbedaan Mean) dengan menggunakan 

rumus MD = D: N ( Jumlah d dibagi subyek). 

5. Langkah kelima mencari deviasi dari mean perbedaan dengan rumus d = D 

– MD. 

6. Langkah keenam menghitung deviasi kuadrat dengan cara menguadratkan 

bilangan deviasi. 

7. Langkah ke tujuh merekapitulasi harga bilangan-bilangan secara  

keseluruhan. 

Kemungkinan-kemungkinan yang akan diperoleh dalam perhitungan 

adalah : 

1. Apabila nilai t yang diperoleh dari perhitungan statistik itu sama atau lebih 

besar daripada nilai t tabel berarti signifikan, maka hipotesis nihil ditolak. 
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Artinya ada perbedaan yang berarti antara latihan loncat baik turun bangku 

dan latihan loncat melewati peti terhadap kemampuan lompat jauh. 

2. Apabila nilai t yang diperoleh dari perhitungan statistik itu lebih kecil dari 

pada nilai t tabel berarti tidak signifikan, maka hipotesis nihil diterima. 

Artinya tidak ada perbedaan yang berarti antara latihan loncat baik turun 

bangku dan latihan loncat melewati peti terhadap kemampuan lompat jauh. 

 

3.3. Langkah-Langkah Penelitian 

3.3.1. Tahap Persiapan 

3.3.1.1. Cara Mendapatkan Sampel 

Untuk mendapatkan sample dilakukan dengan mengajukan ijin kepala 

SD Negeri Sidakaton 01, dengan diketahui oleh Dekan FIK UNNES Semarang. 

Ijin tersebut dimaksudkan agar dapat diperkenankan menggunakan siswa kelas 

IV dan Kelas V putra untuk dijadikan sampel penelitian. 

3.3.1.2. Tempat Latihan  

Tempat latihan yang digunakan untuk penelitian adalah di halaman SD 

Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

3.3.1.3. Waktu Latihan  

Latihan dilakukan pada pagi hari mulai pukul 08.00  - sampai pukul 09.30. 

Wib ( terlampir pada program latihan). 

3.3.1.4. Alat dan perlengkapan 

Alat dan perlengkapan yang digunakan pada waktu tes dan latihan 

adalah sebagai berikut :  
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1) Lapangan untuk latihan 

2) Lapangan lompat jauh 

3) Bangku 5 buah 

4) Stop watch 2 buah 

5) Rol meter 1 buah 

6) Bendera kecil 8 buah 

7) Peluit 1 buah 

8) Cangkul 2 buah 

9) Blangko penelitian dan alat tulis 

 

3.3.2. Tahap Pelaksanaan 

3.3.2.1. Pelaksanaan Tes Awal 

Tes awal dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2009 pukul 08.00 

Wib. Adapun tujuan dari tes awal adalah untuk mendapatkan data awal dengan 

cara tes lompat jauh. Pada tes awal ini semua peserta yang berjumlah 40 anak 

diberi kesempatan sebamyak 3 kali lompatan. Dari ketiga lompatan tersebut 

diambil hasil yang terjauh ( hasil terlampir). 

Setelah subyek dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen 1 dan eksperimen 2, sleanjtnya kelompok eksperimen 1 melakukan 

latihan loncat naik turun bangku dan kelompok eksperimen 2 melakukan latihan 

loncat melewati kotak. Pada prinsipnya kedua bentuk latihan tersebut untuk 

meningkatkan daya ledak otot tungkai.  Agar memperoleh hasil yang bermanfaat, 
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dibutuhkan jangka waktu tertentu. Lama latihan dalam penelitian ini sebanyak 18 

kali pertemuan atau 6 minggu dengan frekeuensi latihan 3  kali perminggu. 

Hal ini didasarkan pada pendapat E.L. Fox yang dikutip oleh Sajoto, 

bahwa apakah mau memakai frekuensi 3 atau 5 kali perminggu, tetapi yang 

penting lama latihan adalah 4 sampai 8 minggu ( 1990 : 86). 

Mengenai materi dibagi menjadi tiga bagian atau tiga tahap : 

1. Pemanasan, yaitu upya untuk mempersiapkan siswa agar secara  fisik dan 

psikis siap menerima latihan pada materi latihan inti. Jenis gerakan 

pemanasan adalah gerakan kecepatan, penguluran, kelenturan, kekuatan dan 

daya ledak   kaki. 

2. Bagian inti, diberikan bentuk latihan sesuai kelompok masing-masing yaitu 

kelompok eksperimen 1 diberikan bentuk  latihan loncat baik turun bangku, 

sedangkan untuk kelompok eksperimen 2 diberikan bentuk latihan loncat 

melewati kotak. 

3. Bagian Akhir / penenangan, ditujukan untuk memulihkan kembali kondisi 

tubuh dalam keadaan normal sehingga ketegangan otot berangsur-angsur 

berkurang. Dalam kesempatan itu juga diadakan pembetulan terhadap 

gerakan yang dilakukan oleh kedua kelompok. 

3.3.2.2. Pelaksanaan Tes Akhir 

Tes akhir dilaksanakan pada tanggal, 15 Juli 2009 yaitu dengan 

pengambilan hasil lompat jauh dari masing-masing kelompok yang 

pelaksanaannya sama dengan  tes awal. Tujuan tes akhir ini adalah untuk 
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mengetahui hasil lompat jauh yang dicapai setelah siswa diberi latihan selama 18 

kali dari masing-masing kelompok dengan jenis latihan yang berbeda.  

 
3.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian  

Di bawah ini akan dikemukakan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi penelitian dan usaha-usaha untuk menghindarinya. 

 

3.4.1. Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan dalam melakukan kegiatan penelitian dari masing-masing 

anak coba tentunya tidak sama sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Untuk menghindari hal tersebut, penulis melakukan pendekatan kepada kepala 

sekolah dan rekan guru, agar memberi motivasi pada siswa dalam mengikuti 

kegiatan dalam penelitian. Disamping itu diadakan absensi setiap latihan serta 

hasil yang dicapai berpengaruh terhadap nilai pelajaran  pendidikan jasmani dan 

termasuk kegiatan ekstrakurikuler. 

 

3.4.2. Faktor Kegiatan Anak di luar Penelitian 

Selama berlangsungnya penelitian, kegiatan anak diluar penelitian 

sangatlah sulit diawasi. Untuk mengatasi hal ini, diusahakan untuk memberikan 

penjelasan dan pengertian pada anak coba agar lebih efektif dalam melakukan 

latihan jangan melakukan kegiatan latihan atau kegiatan yang sama diluar 

penelitian. Hal ini untuk menghindari porsi latihan yang berbeda dari masing-

masing anak coba. 
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3.4.3. Faktor Lapangan dan Peralatan 

Untuk menjaga agar penelitian dapat berjalan lancar, maka setiap 

pertemuan pelaksanaan latihan, permasalahan lapangan, peralatan dan 

perlengkapan lainnya selalu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan. 

 

3.4.4. Faktor Cuaca 

Karena latihan dilaksanakan di lapangan terbuka maka faktor cuaca 

seperti angina, hujan dan panas matahari dapat mengganggu jalannya penelitian. 

Selama penelitian cuaca cukup baik karena musim kemarau dan dilaksanakan 

pada waktu yang tidak terlalu panas, yaitu pagi hari mulai pukul 08.00 sampai 

pukul 10.00 Wib. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 

4.1.  Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil t – hitung adalah 2.580 

kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai t – tabel dengan tingkat 

signifikansi 5 % dan gd db 19 di dapat nilai 2.093. dengan demikian berarti ilai t – 

hitung lebih besar dari pada nilai t – tabel yaitu 2.580. Jadi nilai t – hitung yang 

diperoleh adalah signifikan, maka pada taraf signifikan 5 % db 19 hipotesis nihil 

yang berbunyi tidak ada perbedaan antara hasil latihan loncat naik turun bangku 

dengan latihan loncat melewati kotak terhadap hasil kemampuan lompat juah pada 

siswa putra kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 ditolak. Dengan ditolaknya hipotesis 

nihil antara latihan loncat naik turun bangku dengan latihan loncat melewati kotak 

terhadap hasil kemampuan lompat jauh pada siswa putra kelas IV dan V SD 

Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 

2008/2009 diterima. Secara rinci perhitungan statistik selengkapnya dicantumkan 

pada lampiran. 

Berdasarkan perbedaan mean masing-masing kelompok diperoleh hasil 

mean antara kelompok eksperimen 1 sebesar 301,3 dan mean kelompok 

eksperimen 2 yaitu 309,85 berarti mean kelompok mean eksperimen 2 lebih besar 

dari pada mean kelompok eksperimen 1 yaitu 309,85 > 301,3. Berarti latihan 

loncat melewati kotak lebih baik dari pada latihan loncat naik turun bangku dalam 
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meningkatkan hasil kemampuan lompat jauh. Jadi hipotesis nihil kedua yang 

berbunyai latihan loncat melewati kotak tidak lebih dari dibanding dengan latihan 

loncat naik turun bangku terhadap hasil kemampuan lompat jauh pada siswa putra 

kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

Tahun Pelajaran 2008/2009 ditolak. Dengan ditolaknya hipotesis nihil ini maka 

hipotesis kerja yang berbunyi bahwa latihan loncat melewati kotak lebih baik 

dibanding dengan latihan loncat naik turun bangku terhadap hasil kemampuan 

lompat jauh pada siswa kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 diterima. Secara rinci 

perhitungan statistik selengkapnya dicantumkan pada lampiran 8. 

 
4.2. Pembahasan  

Latihan merupakan inti dari keseluruhan aktifitas olahraga, untuk itu 

perlu dipilih bentuk atau cara berlatih yang mempunyai pengaruh lebih baik. 

Dalam upaya peningkatan hasil kemampuan lompat jauh dilakukan latihan loncat 

naik turun bangku dan latihan loncat melewati kotak. 

Dari analisis statistik diperoleh nilai t – hitung sebesar 2,580 > dari t- 

tabel yaitu sebesar 2,093 sehingga perbedaan latihan loncat naik turun bangku 

dengan latihan loncat melewati kotak terhadap hasil lompat jauh sangat signifikan. 

Di lihat dari analisis gerakan, kedua bentuk latihan tersebut di atas adalah sama 

yaitu adanya kontraksi dinamis pada otot, dimana akan terjadi perubahan panjang 

otot dan gerak akan terjadi perubahan panjang otot gerak pada persendian atau 

beberapa sendi, disamping itu juga adanya irama gerakan yaitu melambung ke 

atas. Pada latihan kedua tersebut akan terjadi pemedekan otot atau kontraksi 
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konsentris dan pemanjangan otot yang disebut dapat digunakan untuk 

meningkatkan daya otot tungkai.  

Namun pada latihan loncat melewati kotak memiliki beban lebih berat 

dibanding dengan latihan loncat naik turun bangku, karena latihan loncat melewati 

kotak merupakan latihan memindahkan berat tubuh ke depan melewati kotak 

sedangkan loncat naik turun bangku ada saat berhenti di atas bangku sehingga 

peningkatan tungkai lebih besar terjadi pada anak yang melakukan latihan loncat 

melewati kotak. Hal ini bisa dilihat dari latihan uji perbedaan mean dimana 

kelompok eksperimen 2 yang melakukan latihan loncat melewati kotak 

memperoleh hasil sebesar 309,85 lebih tinggi dibanding dengan kelompok 

eksperimen 1 yang melakukan latihan loncat naik turun bangku dengan mean 

yang diperoleh sebesar 301,3. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  
 

5.1.  Simpulan 

 Setelah dilakukan serentetan langkaj-langkah dalam penelitian serta 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

5.1.1 Ada perbedaan yang berarti antara latihan loncat naik turun bangku 

dengan latihan loncat melewati kotak terhadap hasil kemampuan lompat 

jauh pada siswa putra kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/ 2009. 

5.1.2 Latihan loncat melewati kotak lebih baik dari pada latihan loncat naik 

turun bangku terhadap hasil kemampuan lompat jauh pada siswa putra 

kelas IV dan V SD Negeri Sidakaton 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan dari simpulan di atas, maka saran-saran yang dikemukakan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

5.2.1. Untuk guru-guru Pendidikan  Jasmani di Sekolah Dasar (SD) dalam 

melatih dan membina siswanya pada cabang-cabang olahraga yang 

membutuhkan daya atau power otot tungkai, maka kedua metode latihan 

yaitu latihan loncat naik turun bangku dan latihan loncat melewati kotak 
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dapat digunakan sebagai alternatif pilihan dalam menentukan metode 

latihan, dengan tidak melupakan bentuk-bentuk latihan yang sudah 

diberikan. 

5.2.2. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan penelitian 

yang sama namun jumlah sampel yang lebih besar atau dengan variabel 

bebas yang beragam sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap. 
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Lampiran 1 

Tabel 2 Daftar Sampel Penelitian 

No Nama No Nama 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Moh. Ulinnuha

Adi Isworo

Deni Moh. Sulaiman

M. Rahmatullah

Ryan Aji Rafliansyah

Saekhu Rozikin

Zaeni Natib

Andri Maulana 

Heri Riswanto

Rian Rizki

Muh. Refinur

Dicky Setiawan

M. Andi Arifin

Krisna Dwi Saputra

M. Khaerul Mukmin

Moh. Ferdian Hanif

M. Jamal

M. Khaerudin

M. Afif Maulana 

Syukur Danu Wijaya

 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

M. Tri Abdul Haris

Rizki Saefulloh

Wardoyo

Adriansyah

Govindo

Rido resfi Faizin

M. Tohirin

Riyan Pratikno Hidayat

Wisnu

M. Rosikin

M. Agus Wantoro

Akhmad Fikri

Abi Fachrezi

Andika Aminulloh

Deni Farkhani

Kholid Romadhoni

Junaedi Adi Pratama

Doni Komara

Rizki Fuad Amin

Adi Priansyah
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Lampiran  2 

Tabel  3 Hasil Tes Awal Lompat Jauh   

No Nama 
Hasil 

(cm) 
No Nama 

Hasil 

(cm) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Moh. Ulinnuha

Adi Isworo

Deni Moh. Sulaiman

M. Rahmatullah

Ryan Aji Rafliansyah

Saekhu Rozikin

Zaeni Natib

Andri Maulana 

Heri Riswanto

Rian Rizki

Muh. Refinur

Dicky Setiawan

M. Andi Arifin

Krisna Dwi Saputra

M. Khaerul Mukmin

Moh. Ferdian Hanif

M. Jamal

M. Khaerudin

M. Afif Maulana 

Syukur Danu Wijaya

293 

331 

260 

340 

285 

210 

275 

302 

349 

335 

316 

294 

285 

315 

325 

230 

351 

275 

255 

265 

 

 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

M. Tri Abdul Haris

Rizki Saefulloh

Wardoyo

Adriansyah

Govindo

Rido resfi Faizin

M. Tohirin

Riyan Pratikno Hidayat

Wisnu

M. Rosikin

M. Agus Wantoro

Akhmad Fikri

Abi Fachrezi

Andika Aminulloh

Deni Farkhani

Kholid Romadhoni

Junaedi Adi Pratama

Doni Komara

Rizki Fuad Amin

Adi Priansyah

270 

296 

275 

285 

324 

330 

293 

275 

259 

230 

255 

275 

320 

325 

295 

254 

215 

275 

280 

315 
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Lampiran 3 

Tabel 4  Daftar sampel penelitian 

 

No Nama 
Hasil Setelah 

dirangking 
)cm( 

Rumus 
ABBA Pasangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

M. Jamal

Heri Riswanto

M. Rahmatulloh

Rian Rizky

Adi Isworo

Rido Resfi Faizin

M. Khaerul Mukmin

Andika Aminulah

Govinda

Abi Fachrezi

Muh. Refinur

Krisna Dwi Saputra

Adi Priansyah

Andri Maulana

Rizki Saefullah

Deni Farkhani

Dicky Setiawan 

M. Tobirin

Moh. Ulinnuha

Rian Aji Rafliansyah

M. Andi Arifin

Adriansyah

Rizki Fuad Amin

Doni Komara

Wardoyo

 

351 

349 

340 

335 

331 

325 

325 

324 

320 

316 

315 

315 

302 

296 

295 

294 

293 

293 

285 

285 

285 

285 

280 

275 

275 

 

A 

B 

B 

A 

A 

B 

B 

A 

A 

B 

B 

A 

A 

B 

B 

A 

A 

B 

B 

A 

A 

B 

B 

A 

A 

1-2 

 

 

3-4 

5-6 

 

 

7-8 

9-10 

 

 

12-11 

13-14 

 

 

16-15 

17-18 

 

 

20-19 

21-22 

 

 

24-23 

25-26 
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No Nama 
Hasil Setelah 

dirangking 
)cm( 

Rumus 

ABBA 
Pasangan 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Riyan Pratikno Hidayat

M. Khaerudin

Akhmad Fikri

Zaeni Natib

M. Tri Abdul Haris

Syukur Danu Wijaya

Deni Moh. Sulaiman

Wisnu

M. Agus Wantoro

M. Afif Maulana

Kholid Romadoni

Moh. Ferdian Hanif

M. Rosikin

Junaedi Adi Pratama

Saekhu Rozikin

 

275 

275 

275 

275 

270 

265 

260 

259 

255 

255 

254 

230 

230 

215 

210 

 

B 

B 

A 

A 

B 

B 

A 

A 

B 

B 

A 

A 

B 

B 

A 

 

 

28-27 

29-30 

 

 

32-31 

33-34 

 

 

36-35 

37-38 

 

 

40-39 
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Lampiran 4 

Tabel 5 Daftar Pasangan setelah dimatch 

No 
Nomor Pasangan Kelompok 

Eksperimen 
1 

Hasil 
)cm( 

 
No Nomor Pasangan 

Kelompok Eksperimen 2 

Hasil 
)cm( 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

4 

5 

8 

9 

12 

13 

16 

17 

20 

21 

24 

25 

28 

29 

32 

33 

36 

37 

40 

 

351 

335 

331 

325 

324 

315 

315 

295 

294 

285 

285 

275 

275 

275 

275 

260 

259 

254 

230 

210 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 

3 

6 

7 

10 

11 

14 

15 

18 

19 

22 

23 

26 

27 

30 

31 

34 

35 

38 

39 

349 

340 

330 

325 

320 

316 

302 

296 

293 

293 

285 

280 

275 

275 

270 

265 

255 

255 

230 

215 

 20=N 5768  20=N 5769 
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Lampiran 5 

Tabel  6  Daftar Kelompok 

 

No 

Nama Siswa 

Kelompok Eksperimen I 

 

 No 

Nama Siswa 

Kelompok Eksperimen II 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

M. Jamal

Rian Rsiky

Adi Isworo

Andika Aminulah

Govinda

Krisna Dwi Saputra

Adi Priansyah

Deni Farkhai

Dicky Setiawan

Rian Aji Refliansyah

M. Andi Arifin

Doni Komara

Wardoyo

Akhmad Fikri

Zaeni Natib

Deni M. Sulaiman

Wisnu

Kholid Romadoni

Moh. Ferdian Hanif

Saekhu Rozikin

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Heri Riswanto

M. Rahmatulloh

Rido Restfi Faizin

M. Khaerul Mukmin

Abi Fachrezi

Muh. Refinur

Andri Maulana

Rizki Saefulloh

M. Tohirin

Moh. Ulinnuha

Adriansyah

Rizki Fuad Amin

Riyan Pratikno Hidayat

M. Khaerudin

M. Tri Abdul Haris

Syukur Danu Wijaya

M. Agus Wantoro

M. Afif Maulana

M. Rosikin

Junaedi Adi Pratama
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Lampiran 6 

Tabel 7 Daftar Hasil Nilai Tes Akhir Lompat Jauh 

No

Nama Siswa 

Kelompok 

Eksperimen I 

Hasil 

(cm) 
No 

Nama Siswa 

Kelompok  

Eksperimen 2 

Hasil 

(cm) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 M. Jamal

Rian Rsiky

Adi Isworo

Andika Aminulah

Govinda

Krisna Dwi Saputra

Adi Priansyah

Deni Farkhai

Dicky Setiawan

Rian Aji Refliansyah

M. Andi Arifin

Doni Komara

Wardoyo

Akhmad Fikri

Zaeni Natib

Deni M. Sulaiman

Wisnu

Kholid Romadoni

Moh. Ferdian Hanif

Saekhu Rozikin

355 

345 

338 

323 

325 

325 

325 

312 

310 

307 

310 

300 

290 

285 

275 

285 

275 

283 

236 

217 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Riswanto

M. Rahmatulloh

Rido Restfi Faizin

M. Khaerul Mukmin

Abi Fachrezi

Muh. Refinur

Andri Maulana

Rizki Saefulloh

M. Tohirin

Moh. Ulinnuha

Adriansyah

Rizki Fuad Amin

Riyan Pratikno Hidayat

M. Khaerudin

M. Tri Abdul Haris

Syukur Danu Wijaya

M. Agus Wantoro

M. Afif Maulana

M. Rosikin

Junaedi Adi Pratama

365 

355 

332 

340 

335 

330 

320 

330 

325 

320 

300 

280 

310 

315 

300 

300 

260 

280 

250 

250 
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Lampiran 7 

Tabel 8 Daftar Petugas Pengambil Nilai  

No Nama Jabatan  

1 

2 

3 

4 

5 

Hadi Kusnendo 

Kuntoro 

Suharti 

Sugiharto 

Bambang R. 

Guru SD Sidakaton 01 

Guru SD Sidakaton 01 

Mahasiswa FIK UNNES 

Mahasiswa FIK UNNES 

Mahasiswa FIK UNNES 
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Lampiran 8 

Tabel 9 Perhitungan Statistik t-tes 

 

No Pasangan Subyek Xe2 Xe1 
D 

(Xe2-Xe1)

D 

(D-MD) 
d2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 – 2 

4 – 3 

5 – 6 

8 – 7 

9 – 10 

12 – 11 

13 – 14 

16 – 15 

17 – 18 

20 – 19 

21 – 22 

24 – 23 

25 – 26 

28 – 27 

29 – 30 

32 – 31 

33 – 34 

36 – 35 

37 – 38 

40 – 39 

365  

355 

332 

340 

335 

330 

320 

330 

325 

320 

300 

280 

310 

315 

300 

300 

260 

280 

250 

250 

355 

345 

338 

323 

325 

325 

330 

312 

310 

307 

310 

300 

290 

285 

275 

285 

275 

283 

236 

217 

10.00 

10.00 

-6.00 

17.00 

10.00 

5.00 

-10.00 

18.00 

15.00 

13.00 

-10.00 

-20.00 

20.00 

30.00 

25.00 

15.00 

-15.00 

-3.00 

14.00 

33.00 

1.45 

1.45 

-14.55 

8.45 

1.45 

-3.55 

-18.55 

9.45 

6.45 

4.45 

-18.55 

-28.55 

11.45 

21.45 

16.45 

6.45 

-23.55 

-11.55 

5.45 

24.45 

2.1025 

2.1025 

211.7025

71.4025 

2.1025 

12.6025 

344.1025

89.3025 

41.6025 

19.8025 

344.1025

815.1025

131.1025

460.1025

270.6025

41.6025 

554.6025

131.1025

29.7025 

597.8025

 Σ 

Mean 

6197 

309.85 

6026 

301.30

171 

8.55 

0 4172.65 

 

t = 

)1(

2

−
∑

NN
d

MD  



65 
 

 

t = 

)120(20
65.4172

55.8

−

 

t = 

380
65.4172

55.8  

t = 
98065789.10

55.8  

t = 
313707575.3

55.8  

t = 2.580 
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Lampiran 9 

Tabel 10 Nilai – t 

d.b Taraf Signifikan 
50% 40% -20 % 10 % 5% 2 % 1 % 0,1% 

1 1.000 1.376 3.078 6.314 12.706 3.1821 63.657 636.691
2 0,86 1.061 1.886 2.920 40.303 6.965 9.925 31.598 
3 0,8 0,978 1.638 2.353 3.192 4.541 5.841 12.941 
4 0,741 0,941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610 
5 0,727 0,920 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.859 
6 0,718 0,906 1.440 1.43 2.447 3.143 3.707 5.959 
7 0,771 0,896 1.415 1.995 2.365 2.998 3.499 5.403 
8 0,706 0,889 1.397 1.880 2.306 2.896 3.355 5.041 
9 0,703 0,883 1.383 1.633 2.262 2.821 3.250 4.781 
10 0,700 0,879 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 
11 0,697 0,876 1.363 1.896 2.201 2.718 3.106 4.437 
12 0,695 0,873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 
13 0,694 0,870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221 
14 0,692 0,868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140 
15 0,691 0,866 1341 1.753 2.131 2.602 2.747 4.073 
16 0,690 0,865 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015 
17 0,689 0,863 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965 
18 0,688 0,862 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922 
19 0,688 0,861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.681 3.883 
20 0,687 0,860 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850 
21 0,686 0,859 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819 
22 0,686 0,858 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792 
23 0,635 0,858 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.767 
24 0,685 0,857 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745 
25 0,684 0,856 1.316 1.708 2.060 2.485 2.789 3.725 
26 0,684 0,856 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707 
27 0,684 0,855 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690 
28 0,683 0,855 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674 
29 0,683 0,854 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659 
30 0,683 0,854 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646 
40 0,681 0,851 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551 
60 0,679 0,848 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460 

120 0,677 0,845 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373 
co  0,674 0,842 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291 

 
(Sutrisno Hadi, 1992: 358) 


