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Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan yang merupakan rangkaian 
urutan gerakan yang dilakukan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya yang 
merupakan hasil dari kecepatan horizontal yang buat sewaktu awalan, dengan 
daya vertical yang dihasilkan oleh kekuatan.  

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Seberapa besar sumbangan 
kekuatan otot tungkai dengan hasil lompat jauh gaya menggantung pada siswa 
putra kelas XI SMA Agus Salim Semarang?.Seberapa besar sumbangan 
kelentukan togok dengan hasil lompat jauh gaya menggantung pada siswa putra 
kelas XI SMA Agus Salim Semarang?Seberapa besar sumbangan kekuatan otot 
perut dengan hasil lompat jauh gaya menggantung pada siswa putra kelas XI 
SMA Agus Salim Semarang?Seberapa besar sumbangan kekuatan otot tungkai, 
kelentukan togok dan kekuatan otot perut secara bersama-sama dengan hasil 
lompat jauh gaya menggantung pada siswa putra kelas XI SMA Agus Salim 
Semarang? 

Obyek dalam penelitian ini adalah lompat jauh gaya menggantung 
sedangkan subyek penelitian ini adalah siswa putra kelas XI SMA Agus Salim 
Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas XI SMA Agus 
Salim Semarang sejumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 
ini adalah dengan menggunakan total sampling. Dikatakan total sampling sebab 
populasi pada penelitian ini terdiri dari semua individu yang mengikuti tes atau 
penelitian yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa 
putra kelas XI SMA Agus Salim Semarang sebanyak 50 orang. Dalam penelitian 
ini analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan korelasi regresi 
ganda atau multiple regression. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ada sumbangan yang 
signifikan kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan lompat jauh gaya 
menggantung pada siswa putra kelas XI SMA Agus Salim Semarang. Ada 
sumbangan yang signifikan kekuatan otot perut terhadap kemampuan lompat jauh 
gaya menggantung pada siswa putra kelas XI SMA Agus Salim Semarang. Ada 
sumbangan yang signifikan kelentukan togok terhadap kemampuan lompat jauh 
gaya menggantung pada siswa putra kelas XI SMA Agus Salim Semarang. Ada 
sumbangan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai, kekuatan otot perut, dan 
kelentukan togok terhadap kemampuan lompat jauh gaya menggantung pada 
siswa putra kelas XI SMA Agus Salim Semarang. 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti 
adalah Bagi para  guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 
didalam mengajar cabang olahraga atletik hendaknya diimbangi dengan 
peningkatan kondisi fisik agar memiliki hasil lompat jauh gaya menggantung yang 
baik adalah dengan meningkatkan kekuatan otot tungkai, kelentukan togok dan 
kekuatan otot perut.   

 


