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ABSTRAK 
 

Karlin, Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai Dan Panjang Tungkai Dengan 
Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok Pada Siswa Putra Kelas V SD Negeri Geritan 
Kecamatan Pati Kabupaten Pati  Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Seberapa besar kontribusi 
daya ledak otot tungkai dengan hasil lompat jauh gaya jongkok pada pada siswa 
putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 
2010/2011?, 2) Seberapa besar kontribusi panjang tungkai dengan hasil Lompat 
jauh gaya jongkok  pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati 
Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011?, dan 3) Seberapa besar kontribusi 
daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai dengan hasil Lompat jauh gaya 
jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten 
Pati Tahun Pelajaran 2010/2011?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : 1) 
Kontribusi daya ledak otot tungkai dengan hasil hasil Lompat jauh gaya jongkok 
pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati 
Tahun Pelajaran 2010/2011, 2) Kontribusi panjang tungkai dengan hasil hasil 
Lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 
Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011 dan 3) Kontribusi 
daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai  dengan hasil hasil Lompat jauh gaya 
jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten 
Pati Tahun Pelajaran 2010/2011.  

Metode penelitian ini adalah survey tes. Analisis data menggunakan analisis 
regresi tunggal dan regresi ganda. Sebelum uji hipotesis dilakukan uji persyaratan 
analisis hipotesis, untuk uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-
Smirnov dan untuk uji linieritas garis regresi dengan uji F dengan menggunakan taraf 
signifikan 5%.  

Hasil analisis data penelitian diperoleh bahwa : 1) Ada sumbangan daya 
ledak otot tungkai dan memberikian sumbangan sebesar 30,1% terhadap hasil 
lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 
Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 2) Ada sumbangan panjang tungkai dan 
memberikian sumbangan sebesar 28,10 % terhadap hasil lompat jauh gaya 
jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten 
Pati. 3) Ada sumbangan daya ledak otot tungkai dan  panjang tungkai dan 
memberikan sumbangan sebesar 36,70% terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok 
pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.  

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah : 1) kontribusi daya ledak otot 
tungkai dengan hasil hasil lompat jauh gaya jongkok yaitu sebesar 30,1%. 2) 
kontribusi panjang tungkai dengan hasil ompat jauh gaya jongkok sebesar 28,10%. 
3) kontribusi daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai  dengan hasil lompat 
jauh gaya jongkok sebesar 36,70%. Saran yang diajukan adalah : 1) Bagi para 
pelatih di dalam melatih para pemain hendaknya diimbangi dengan peningkatan 
kondisi fisik berupa kekuatan otot tungkai, daya ledak otot tungkai sehingga pelatihan 
yang dilakukan dapat berhasil guna dan berdaya guna. 2) Perlu melakukan latihan 
secara intensif untuk memperkuat otot tungkai. 3) Dianjurkan untuk menggunakan 
atlet apabila penelitian, . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya yang disebut dengan pendidikan adalah pengaruh 

bimbingan, arahan dari orang dewasa kepada anak yang belum dewasa menjadi 

dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang. Kepribadian 

yang dimaksud adalah semua aspek yang meliputi cipta, rasa, karsa (Zainal Aqib, 

2008:14).  

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang dalam kehidupannya. 

Pertumbuhan dan perkembangan seseorang yang bersifat kualitatif juga 

merupakan hasil dari proses pendidikan, baik disadari maupun tidak disadari. 

Pendidikan bermaksud mengembangkan segala potensi yang dimiliki individu 

yang secara alami sudah dimiliki. Potensi yang ada pada individu tersebut apabila 

tidak dikembangkan menjadi sumber daya yang terpendam tanpa dapat kita lihat 

dan rasakan hasilnya, untuk itu individu perlu diberi berbagai kemampuan dalam 

pengembangan berbagai hal antara lain: konsep, prinsip, kreativitas, tanggung 

jawab, dan ketrampilan. Individu juga makhluk yang ingin berinteraksi dengan 

lingkungannya. Objek sosial ini berpengaruh terhadap perkembangan individu. 

Melalui pendidikan dapat di kembangkan suatu keadaan yang seimbang serta 

perkembangan aspek individual dan aspek sosial. 

Dalam pelaksanaanya, pendidik harus mempunyai kepercayaan diri bahwa 

ia mampu memberikan arahan pada anak didiknya. Sebaliknya, anak yang 

perlahan-lahan mulai matang, juga mempunyai kepercayaan bahwa pendidik yang 

memberi arahan mampu membuat dirinya menjadi manusia dewasa yang 
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berkepribadian lebih baik (Zaenal Aqib, 2008:14). Guru sebagai tenaga pendidik 

sekaligus pengajar harus mampu menunjukkan kepercayaan dirinya tersebut 

dihadapan siswa melalui kinerja yang sesuai dengan kompetensi profesinya 

sebagai seorang pendidik sekaligus pengajar.   

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan 

rumah tangga, sekolah, dan masyarakat, karena itu pendidikan adalah tanggung 

jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan juga 

menjangkau luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, latihan 

ketrampilan dan pemberantasan buta huruf dengan mendayagunakan fasilitas yang 

ada. 

Sehubungan dengan itu maka untuk mencapai realisasi dan tujuan 

pendidikan nasional perlu adanya partisipasi seluruh lapisan masyarakat termasuk 

guru. Peran guru menjadi penentu kualitas bangsa dan sebagai tenaga profesional 

kependidikan yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam berhasil 

atau tidaknya Prestasi olahraga adalah puncak penampilan dari seorang 

olahragawan yang di capai dalam suatu pertandingan/perlombaan, setelah melalui 

berbagai macam latihan maupun uji coba.  

Prestasi tinggi yang dapat di capai dalam perlombaan/pertandingan 

merupakan dambaan setiap atlet, selain itu prestasi tinggi dalam olahraga juga 

mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, karena dapat membangkitkan rasa 

kebanggaan nasional. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan olahraga 

nasional  pada PJPT ke-II sekarang ini telah menitik beratkan pada peningkatan 

prestasi (GBHN, 1993). 
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Atletik mempunyai peranan penting terhadap cabang-cabang olahraga 

karena gerakan-gerakannya merupakan gerakan dari seluruh gerakan olahraga. 

Menurut Aip Syaifuddin (1992:2) atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu “atlon” 

yang mempunyai arti pertandingan, perlombaan, pergulatan atau perjuangan. 

Orang yang melakukan dinamakan “athleta” (atlit) dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa atletik adalah salah satu cabang yang dipertandingkan atau 

diperlombakan yang terdiri atas nomor-nomor jalan, lari, lompat dan lempar. 

Pencapaian prestasi olahraga merupakan usaha yang betul-betul 

diperhatikan secara matang melalui proses pembinaan dan pembibitan sejak dini. 

Peningkatan prestasi olahraga juga tidak lepas dari peranan pendekatan ilmiah. 

Berkaitan dengan pencapaian prestasi olahraga, M. Sajoto (1995 : 2) mengatakan 

bahwa apabila seseorang ingin mencapai prestasi yang optimal perlu memiliki 

empat macam kelengkapan yang meliputi: 1) pengembangan fisik, 2) 

Pengembangan Teknik, 3) Pengembangan Mental, 4) Kematangan Juara. 

Kemudian faktor-faktor penentu pencapaian prestasi olahraga antara lain: 

1. Aspek Biologis, meliputi: a) potensi/kemampuan dasar tubuh (fundamental 

motor skill) terdiri dari: kekuatan (speed), kelincahan dan koordinasi(agility 

and coordination), tenaga (power), daya tahan otot (muscuilar endurance), 

daya kerja jantung dan paru-paru (cardio respitatory function), kelentukan 

(flexibility), keseimbangan (balance), ketepatan (accuracy), dan kesehatan 

dalam olahraga (health for sport), b) Fungsi organ-organ tubuh, c) Postur dan 

struktur tubuh, d) Gizi.  

2. Aspek Psikolgis 
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3. Aspek Lingkungan 

4. Aspek Penunjang (M. Sajoto,1995:2). 

Faktor biologis dalam hal ini postur tubuh mencakup berbagai hal antara 

lain: 1)Ukuran tinggi dan panjang tubuh, 2) Ukuran besar, lebar, dan berat tubuh, 

3) Somate type (bentuk tubuh endomorphy) yaitu pendek gemuk mesomorphy 

(atletis), ectomorphy (tinggi kurus). Hal ini merupakan klasifikasi bentuk tubuh 

manusia yang dapat mengarah seseorang dalam memilih cabang olahraga dengan 

baik. 

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 dibuat sewaktu awalan, dengan 

daya vertikal yang dihasilkan oleh daya ledak. Menurut Aip Syaifuddin (1992:90) 

lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas 

depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara 

(melayang di udara) yang dilakukan dengan cepat dengan jalan melakukan 

tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Menurut Yusuf 

Adi Sasmita (1992:65) berpendapat bahwa keempat unsur gerakan yaitu awalan, 

tolakan, melayang dan mendarat, merupakan suatu kesatuan yaitu urutan gerakan 

lompatan yang tidak terputus.    

 Tumpuan satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan 

tumpuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke 

sebuah letak pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan 

tolakan sampai batas terdekat dari letak pendaratan yang dihasilkan oleh bagian 
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tubuh. Dalam lompat jauh terdapat beberapa macam gaya yang umum 

dipergunakan oleh para pelompat, yaitu gaya jongkok (tuck), gaya menggantung 

(hand style) dan gaya jalan di udara (walking in the air). Perbedaan antara gaya 

lompatan yang satu dengan yang lainnya, ditandai oleh keadaan sikap badan pada 

waktu melayang di udara (Aip Syaifuddin, 1992 : 93). Jadi mengenai awalan, 

tumpuan, melayang dan mendarat, bahwa ketiga gaya tersebut prinsipnya sama. 

Salah satu gaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah gaya jongkok. 

Disebut gaya jongkok karena gerak dan sikap badan sewaktu di udara menyerupai 

orang jongkok. (Tamsir Riyadi, 1985:98). Menurut Engkos Kosasih (1985:67) 

bahwa lompat jauh adalah lompat untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya yang 

mempunyai 4 unsur gerakan yaitu awalan, tolakan, sikap badan ketika di udara, 

sikap badan saat jatuh atau mendarat.  

Dengan demikian siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan 

tungkai yang panjang mendukung dalam mencapai prestasi. Dengan modal atlet 

atletik yang baik tentunya akan membawa Indonesia pada prestasi dunia. Harapan 

ini yang diidam-idamkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

 Penelitian ini akan diteliti khusus mengenai hasil lompat jauh dengan 

menggunakan gaya jongkok berdasarkan daya ledak otot tungkai dan panjang 

tungkai pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten 

Pati Tahun Pelajaran 2010/2011. Untuk menghasilkan lompatan yang jauh  

seorang atlet harus menguasai teknik dasar lompat jauh gaya jongkok., selain 

penguasaan teknik dasar yang baik atlet juga harus memiliki komponen 

pendukung. 
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Berdasarkan uraian diatas maka yang penelitian ini mengambil judul 

“Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai dan Panjang Tungkai Dengan Hasil 

Lompat Jauh Gaya Jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011” 

Alasan pemilihan judul lain dalam penelitian ini adalah : 

1. Di SD Negeri Geritan belum pernah diadakan penelitian mengenai lompat 

jauh gaya jongkok. 

2. Lompat jauh merupakan salah satu teknik lompat yang biasa dilakukan dalam 

kurikulum sekolah. 

3. Pembinaan yang dilakukan dalam mencari bibit atlet lompat jauh khususnya 

dari sekolah perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

lompatan pada olahraga lompat jauh. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan kajian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapakah kontribusi daya ledak otot tungkai dengan hasil lompat jauh gaya 

jongkok pada pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011?. 

2. Berapakah kontribusi panjang tungkai dengan hasil Lompat jauh gaya jongkok  

pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2010/2011?. 
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3. Berapakah kontribusi daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai dengan 

hasil Lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011?. 

1.3 Penegasan Istilah 

Berkaitan dengan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

untuk mempertegas istilah-istilah yang digunakan, dan untuk menghindari 

terjadinya kesalahan penafsiran mengenai judul skripsi, serta untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dan mengarah pada tujuan penelitian, maka perlu ditegaskan 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut 

meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kontribusi. 

Kontribusi : sumbangan; sumbangan terhadap suatu perkumpulan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995:532) 

Sumbangan adalah bentuk pemberian atau sesuatu yang menghasilkan 

bantuan (orang) yang membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang (Poerwodarminto,1989:739) 

Sumbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian  

daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai  yang menghasilkan  lompatan 

terhadap lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri 

Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011. 

2. Daya Ledak Otot Tungkai 

Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek– 
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pendeknya (M. Sajoto, 1990:8). Power adalah hasil dari kekuatan dan 

kecepatan (Harsono, 1988 : 176). Daya ledak yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kemampuan sejumlah otot yang digunakan dengan kemampuan 

semaksimal mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam melakukan 

suatu gerak tertentu. 

Dalam praktek lompat jauh, daya ledak otot tungkai dipergunakan 

untuk menolak tubuh dari balok tumpuan pada langkah pertama saat tanda 

diberikan yaitu dengan kecepatan mengeluarkan kekuatan maksimal yang 

tertumpu pada tungkai. Disamping itu, daya ledak otot tungkai juga berperan 

dalam mengangkat paha pada gerakan lari, yang menyebabkan bertambahnya 

daya atau tenaga untuk mendorong tungkai. Pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa daya ledak adalah kemampuan sejumlah otot yang 

digunakan dengan kemampuan semaksimal mungkin dalam waktu sesingkat – 

singkatnya dalam menjalankan suatu gerak tertentu 

Daya ledak merupakan perpaduan antara Kekuatan dan kecepatan 

komponen  kondisi  fisik  seseorang  tentang kemampuannya dalam 

mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja (M. Sajoto, 

1995:8).  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:604-605) kekuatan 

adalah perihal kuat tentang tenaga, gaya sedang kuat adalah banyak 

tenaganya, mampu mengangkat atau mengangkut dan sebagainya. Harsono 

(1988:176-177) mengatakan bahwa strength adalah kemampuan otot untuk 

membangkitkan tegangan terhadap sesuatu tahanan. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting guna 
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meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Dikatakan pula kekuatan 

merupakan daya penggerak setiap kegiatan aktifitas fisik kekuatan mempunyai 

peranan yang penting dalam melindungi atlet atau orang dari kemungkinan 

cedera, dengan kekuatan atlet akan dapat lari lebih cepat, melempar, menolak 

atau menendang lebih jauh dan lebih efisien, memukul lebih keras demikian 

pula dapat membantu memperkuat stabilitas sendi-sendi. 

Otot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:895) adalah 

jaringan kenyal di tubuh manusia atau hewan yang berfungsi menggerakkan 

tubuh atau urat yang keras.  

Tungkai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh kaki 

dari pangkal paha sampai tumit (EM. Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 

2000:838). Dan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan daya ledak otot 

tungkai adalah kekuatan otot atau sekelompok otot yang terdapat pada 

tungkai.Kekuatan atau strength adalah komponen kondisi fisik yang 

menyangkut masalah kemampuan seorang atlet pada saat mempergunakan 

otot-ototnya menerima beban dalam waktu tertentu (M.Sajoto 1988:58), dan 

otot merupakan suatu jaringan yang mempunyai kemempuan khusus untuk 

berkontraksi (Poerwodarminto, 1988:988). Sedangkan tungkai adalah kaki 

(seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah); yang panjang (Poerwodarminto, 

1976:1107). Jadi kekuatan otot yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

daya ledak otot tungkai yaitu kemampuan otot tungkai untuk menekan suatu 

beban sewaktu melakukan aktivitas. Daya ledak otot tungkai disini yaitu 
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kemampuan seseorang dalam menggunakan sekelompok otot untuk 

melakukan gerakan melompat lompat jauh gaya jongkok cabang atletik. 

3. Panjang Tungkai 

Panjang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah :1) tidak 

pendek, lanjut; 2) selama, seluruh; 3) menurut (Poerwodarminto, 1976:708). 

Tungkai adalah kaki (seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah); yang panjang 

(Poerwodarminto, 1976:1107). 

Berdasar pada pengertian tersebut panjang tungkai yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah keberadaan panjang tungkai yang diukur berdasar 

tinggi badan dikurangi tinggi duduk, yang digunakan dalam melompat lompat 

jauh gaya jongkok 

4. Lompat Jauh  

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 dibuat sewaktu awalan, 

dengan daya vertikal yang dihasilkan oleh daya ledak. Menurut Aip 

Syaifuddin (1992:90) lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat 

mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan 

selama mungkin di udara (melayang di udara) yang dilakukan dengan cepat 

dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang 

sejauh-jauhnya. Menurut Yusuf Adi Sasmita (1999:65) berpendapat bahwa 

keempat unsur gerakan yaitu awalan, tolakan, melayang dan mendarat, 

merupakan suatu kesatuan yaitu urutan gerakan lompatan yang tidak terputus.    
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Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat menggunakan tumpuan satu 

kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tumpuan lompat jauh 

adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah letak 

pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai 

batas terdekat dari letak pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Dalam 

lompat jauh terdapat beberapa macam gaya yang umum dipergunakan oleh 

para pelompat, yaitu gaya jongkok (tuck), gaya menggantung (hand style) dan 

gaya jalan di udara (walking in the air). Perbedaan antara gaya lompatan yang 

satu dengan yang lainnya, ditandai oleh keadaan sikap badan pada waktu 

melayang di udara (Aip Syaifuddin, 1992 : 93). Jadi mengenai awalan, 

tumpuan, melayang dan mendarat, bahwa ketiga gaya tersebut prinsipnya 

sama. Salah satu gaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah gaya 

jongkok. Disebut gaya jongkok karena gerak dan sikap badan sewaktu di 

udara menyerupai orang jongkok. (Tamsir Riyadi, 1985:98). Menurut Engkos 

Kosasih (1985:67) bahwa lompat jauh adalah lompat untuk mencapai jarak 

sejauh-jauhnya yang mempunyai 4 unsur gerakan yaitu awalan, tolakan, sikap 

badan ketika di udara, sikap badan saat jatuh atau mendarat.  

5. Gaya Jongkok. 

Gaya jongkok merupakan salah satu teknik melompat yang biasa 

digunakan dalam lompat jauh. Gerakan yang mudah dikenali adalah pada saat 

melayang di udara, badan dibulatkan da kaki ditekuk sehingga posisi badan 

seolah-olah dalam keadaan jongkok. Menurut Sugito, dkk (1994:62) yang 

dimaksud gaya jongkok adalah gerakan lompat jauh dimana setelah kaki 
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menolakkan tubuh dari balok tumpu, kaki diayunkan kedepan 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. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dicapai, maka tujuan 

pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

2 Kontribusi daya ledak otot tungkai dengan hasil hasil Lompat jauh gaya 

jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011. 

3 Kontribusi panjang tungkai dengan hasil hasil Lompat jauh gaya jongkok pada 

siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

4 Kontribusi daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai  dengan hasil hasil 

Lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011. 

4.1 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan masukan bagi para 

Pembina olahraga bola voli, guru pendidikan jasmani, maupun para atlet bola 

voli agar dalam memberikan pembinaan, pelajaran, atau latihan lebih banyak 

memiliki landasan ilmiah, khususnya mengenai metode yang belum 

digunakan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Daya Ledak Otot Tungkai 

Daya ledak adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh 

(M. Sajoto, 1988:17). Daya ledak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daya 

ledak otot tungkai yaitu merupakan daya ledak otot tungkai dalam mengatasi 

tahanan atau beban dalam suatu gerakan utuh dengan kecepatan yang singkat. 

Daya ledak merupakan suatu unsur diantara unsur-unsur komponen kondisi fisik 

yaitu kemampuan biomotorik manusia, yang dapat ditingkatkan sampai batas-

batas tertentu dengan melakukan latihan-latihan tertentu yang sesuai. 

Daya ledak adalah suatu kemampuan seorang atlit untuk mengatasi suatu 

hambatan dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Daya ledak ini diperlukan 

dibeberapa gerakan asiklis, misalnya pada atlit seperti melempar, tendangan 

tinggi, atau tendangan jauh (Harre, 1982:16). Lebih lanjut dikatakan bahwa daya 

ledak adalah kemampuan olahragawan untuk mengatasi tahanan dengan suatu 

kecepatan kontraksi tinggi (Harre, 1982:102). 

Daya ledak ialah kombinasi dari kecepatan maksimal dan kekuatan 

maksimal. Daya ledak ini harus ditunjukan oleh perpindahan tubuh (dalam 

tendangan jauh) atau benda (peluru yang ditolakkan) melintasi udara, dimana otot-

otot harus mengeluarkan kekuatan dengan kecepatan yang tinggi, agar dapat 

13 
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membawa tubuh atau obyek pada saat pelaksanaan gerak untuk dapat mencapai 

suatu jarak (Janssen,1983:167). 

Daya ledak ialah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kekuatan dan kecepatan tinggi dalam suatu 

gerakan yang utuh (Suharno HP, 1984:11). Daya ledak atau exsplosive power 

adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya atau 

sesingkat-singkatnya. Unjuk kerja kekuatan maksimal yang dilakukan dalam 

waktu singkat ini tercermin seperti dalam aktivitas, tolak peluru, lompat serta 

gerakan lain yang bersifat eksplosif. 

Daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan dan kecepatan 

kontraksi otot (Bompa, 1983:231; Fox, 1988:144). Daya ledak merupakan salah 

satu dari komponen gerak yang sangat penting untuk melakukan aktivitas yang 

sangat berat karena dapat menentukan seberapa kuat orang memukul, seberapa 

jauh seseorang dapat melempar, seberapa cepat seseorang dapat berlari dan 

lainnya. Racliffe dan Farentinos (1985:1-33) menyatakan bahwa daya ledak 

adalah faktor utama dalam pelaksanaan segala macam ketrampilan dalam berbagai 

cabang olahraga. Berdasar pada definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

dua unsur penting yang menentukan kualitas daya ledak adalah kekuatan dan 

kecepatan. 

Upaya dalam meningkatkan unsur daya ledak dapat dilakukan dengan 

cara: a) meningkatkan kekuatan tanpa mengabaikan kecepatan atau menitik 

beratkan pada kekuatan; b) meningkatkan kekuatan tanpa mengabaikan kekuatan 
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atau menitik beratkan pada kecepatan; c) meningkatkan kedua-duanya sekaligus, 

kekuatan dan kecepatan dilatih secara simultan (Jessen, Schultz, dan Bangertes, 

1984:17). 

Latihan kombinasi antara kekuatan dan kecepatan merupakan latihan 

untuk meningkatkan kualitas kondisi fisik dengan tujuan utama meningkatkan 

daya ledak. Latihan tersebut memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap nilai 

dinamis jika dibandingkan dengan latihan kekuatan saja. Adapun dalam 

mengembangkan daya ledak, beban latihan tidak boleh terlalu berat sehingga 

gerakan yang dilakukan dapat berlangsung cepat dan frekuensinya banyak (Pyke, 

1980:75). 

Berdasar  pada  beberapa  pendapat  para  ahli  tersebut,  dapat  ditarik  

suatu pengertian bahwa daya ledak otot tungkai adalah suatu kemampuan otot 

tungkai untuk melakukan aktivitas secara cepat dan kuat untuk menghasilkan 

tenaga. 

2.1.2 Panjang Tungkai 

Panjang tungkai sebagai salah satu anggota gerak bawah memiliki peran 

penting dalam unjuk kerja olahraga. Sebagai anggota gerak bawah, panjang 

tungkai berfungsi sebagai penopang gerak anggota tubuh bagian atas, serta 

penentu gerakan baik dalam berjalan, berlari, melompat maupun menendang. 

Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan 

pangkal paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Panjang tungkai sebagai 

bagian dari postur tubuh memiliki hubungan yang sangat erat dalam kaitannya 

sebagai pengungkit disaat melompat. Panjang tungkai melibatkan tulang-tulang 
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dan otot-otot pembentuk tungkai baik tungkai bawah dan tungkai atas. Tulang-

tulang pembentuk tungkai meliputi tulang-tulang kaki, tulang tibia dan fibula, 

serta tulang femur (Raven,1981:14). 

Anggota gerak bawah dikaitkan pada batang tubuh dengan perantaraan 

gelang panggul, meliputi : 1) tulang pangkal paha (Coxae), 2) tulang paha 

(Femur),  3) tulang kering (Tibia), 4) tulang betis(Fibula), 5) tempurung lutut (os 

Patela) Otot-otot pembentuk tungkai yang terlibat pada pelaksanaan melompat 

adalah otot-otot anggota gerak bawah. Otot-otot anggota gerak bawah terdiri dari 

beberapa kelompok otot, yaitu : 1) otot pangkal paha, 2) otot tungkai atas, 3) otot 

tungkai bawah dan 4) otot kaki (Raven, 1981: 14) 

Otot penggerak tungkai atas, mempunyai selaput pembungkus yang sangat 

kuat dan disebut fasia lata. Otot-otot tungkai atas menjadi 3 golongan yaitu : 1) 

otot abduktor, meliputi a) muskulus abduktor maldanus sebelah dalam, b) 

muskulus abduktor brevis sebelah tengah, dan c) muskulus abduktor longus 

sebelah luar. Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abduktor 

femoralis, dengan fungsi menyelenggarakan gerakan abduksi tulang femur ; 2) 

muskulus ekstensor, meliputi : a) muskulus rektus femoris, b) muskulus vastus 

lateralis eksternal, c) muskulus vastus medialis internal,      d) muskulus vastus 

intermedial; 3) otot fleksor femoris, meliputi : a) biseps femoris berfungsi 

membengkokkan pada dan meluruskan tungkai bawah, b) muskulus semi 

membranosis berfungsi membengkokkan tungkai bawah, c) muskulus semi 

tendinosus berfungsi membengkokkan urat bawah serta memutar ke dalam, d) 

muskulus sartorius berfungsi untuk eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu 
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lutut mengetul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar 

(Syaifuddin, 1992:56) 

Otot otot penunjang gerak tungkai bawah, terdiri dari : 1) muskulus tibialis 

anterior berfungsi untuk mengangkat pinggul kaki sebelah tengah dan 

membengkokkan kaki, 2) muskulus ekstensor  falangus longus berfungsi 

meluruskan jari kaki, 3) otot kedang jempol berfungsi untuk meluruskan ibu jari, 

4) tendon arkiles berfungsi untuk kaki di sendi tumit dan membengkokkan 

tungkai bawah lutut, 5) otot ketul empu kaki panjang berpangkal pada betis, 

uratnya melewati tulang jari berfungsi membengkokkan pangkal kaki, 6) otot 

tulang kering belakang melekat pada tulang kaki berfungsi membengkokkan kaki 

di sendi tumit dan telapak kaki di sebelah dalam, 7) otot kedang jari bersama 

terletak di punggung kaki berfungsi untuk meluruskan jari kaki 

(Syaifuddin,1992:57). 

2.1.3 Pengertian Lompat Jauh 

Atletik mempunyai peranan penting terhadap cabang-cabang olahraga 

karena gerakan-gerakannya merupakan gerakan dari seluruh gerakan olahraga. 

Menurut Aip Syaifuddin (1992:2) atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu “atlon” 

yang mempunyai arti pertandingan, perlombaan, pergulatan atau perjuangan. 

Orang yang melakukan dinamakan “athleta” (atlit) dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa atletik adalah salah satu cabang yang dipertandingkan atau 

diperlombakan yang terdiri atas nomor-nomor jalan, lari, lompat dan lempar. 

Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan yang merupakan rangkaian 

urutan gerakan yang dilakukan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya yang 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


18 
 

 

merupakan hasil dari kecepatan horizontal yang dibuat sewaktu awalan, dengan 

daya vertikal yang dihasilkan oleh daya ledak. Menurut Aip Syaifuddin (1999:90) 

lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas ke 

depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara 

(melayang di udara) yang dilakukan dengan cepat dengan jalan melakukan 

tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Menurut Yusuf 

Adi Sasmita (1992:65) berpendapat bahwa keempat unsur gerakan yaitu awalan, 

tolakan, melayang dan mendarat, merupakan suatu kesatuan yaitu urutan gerakan 

lompatan yang tidak terputus.    

Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat menggunakan tumpuan 

satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tumpuan lompat jauh 

adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah letak 

pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai 

batas terdekat dari letak pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Dalam 

lompat jauh terdapat beberapa macam gaya yang umum dipergunakan oleh para 

pelompat, yaitu gaya jongkok (tuck), gaya menggantung (hand style) dan gaya 

jalan di udara (walking in the air). Perbedaan antara gaya lompatan yang satu 

dengan yang lainnya, ditandai oleh keadaan sikap badan pada waktu melayang di 

udara (Aip Syaifuddin, 1992:93). Jadi mengenai awalan, tumpuan, melayang dan 

mendarat, bahwa ketiga gaya tersebut prinsipnya sama. Salah satu gaya yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah gaya jongkok. Disebut gaya jongkok karena 

gerak dan sikap badan sewaktu di udara menyerupai orang jongkok. (Tamsir 

Riyadi, 1985:98). Menurut Engkos Kosasih (1985:67) bahwa lompat jauh adalah 
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lompat untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya yang mempunyai 4 unsur gerakan 

yaitu awalan, tolakan, sikap badan ketika di udara, sikap badan saat jatuh atau 

mendarat.  

2.1.4 Tehnik Lompat Jauh  

 1. Awalan  

Awalan adalah gerakan-gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk 

mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan/lompatan, jarak 

awalan yang bisa dan umum digunakan oleh para pelompat (atlet) dalam 

perlombaan lompat jauh adalah : 1) untuk putra 40 - 50 m ; 2) untuk putri 30 - 45 

m. Akan tetapi didalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terutama di SD 

hendaknya disesuaikan dengan kemampuan anak SD. Misalnya 15–20 m atau 

antara 15–5 m (Aip Syaifuddin, 1992 : 90). Awalan harus dilakukan dengan 

secepat-cepatnya dan jangan merubah langkah saat melakukan tolakan. Untuk 

awalan pada lompat jauh, jaraknya berbeda-beda tergantung dari kemampuan 

masing-masing. 

Menurut Engkos Kosasih (1985:67) awalan harus dilakukan dengan 

secepat-cepatnya serta jangan merubah langkah pada saat akan melompat. Jarak 

awalan biasanya 30 – 50 m, sedangkan untuk pemula jarak awalan lebih pendek 

dari ancer-ancer tersebut.  

 2. Tumpuan / Tolakan  

Tumpuan atau tolakan adalah gerakan pada papan tolakan dengan kaki 

yang terkuat yaitu meneruskan ke kecepatan horisontal ke kekuatan vertikal 

secara cepat seperti yang dikatakan oleh Aip Syaifuddin (1992:91) bahwa tolakan 
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adalah perubahan atau perpindahan gerakan dari gerakan horisontal ke gerakan 

vertikal yang dilakukan secara cepat. Tumpuan dapat dilakukan dengan baik 

dengan kaki kiri ataupun kaki kanan, tergantung kaki mana yang lebih dominan. 

Setelah kaki depan menumpu secara tepat pada balok tolakan segera diikuti kaki 

yang lain ke arah depan atas dengan dibantu oleh ayunan lengan searah dengan 

tolakan. Mengenai tolakan, Soedarminto dan Soeparman (1993 : 360) 

mengemukakan sebagai berikut : untuk membantu tolakan keatas, lengan harus 

diayun keatas dan kaki yang melangkah diayunkan setinggi mungkin (prinsipnya 

adalah bahwa momentum dari bagian dipindahkan kepada keseluruhan) oleh 

karena itu kaki tumpu harus sedikit ditekuk.  

 3. Melayang di udara  

Menurut Aip Syaifuddin (1992:92 -93) sikap gerakan badan di udara 

sangat erat hubungannya dengan kecepatan awalan dan kekuatan tolakan, karena 

pada waktu pelompat lepas dari papan tolakan badan si pelompat akan 

dipengaruhi oleh suatu kekuatan yaitu gaya gravitasi. Untuk itu, kecepatan lari 

awalan dan kekuatan pada waktu menolak harus dilakukan oleh si pelompat untuk 

mengetahui daya tarik bumi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa pada nomor 

lompat (khususnya lompat jauh), bahwa kecepatan dan kekuatan tolakan sangat 

besar pengaruhnya terhadap hasil tolakan. Tetapi dengan mengadakan suatu 

perbaikan bentuk dan cara-cara melompat maka akan dapat memperbaiki hasil 

lompatan. Dalam hal yang sama Yusuf Adi Sasmita (1992:68) berpendapat bahwa 

pada waktu naik, badan harus dapat ditahan dalam keadaan sikap tubuh untuk 

menjaga keseimbangan dan untuk memungkinkan pendaratan lebih sempurna. 
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Kalaupun mengadakan gerak yang lain harus dijaga agar gerak selama melayang 

itu tidak menimbulkan perlambatan. Pada lompat jauh, waktu melayang di udara 

berprinsip pada tiga hal sebagai berikut : 1) bergerak kedepan semakin cepat 

semakin baik ; 2) menolak secara tepat dan kuat ; 3) adapun gerakan yang 

dilakukan selama melayang tidak akan menambah kecepatan gerak selama 

melayang dan hanya berperan untuk menjaga keseimbangan. 

Menurut Engkos Kosasih (1985:67) sikap badan di udara adalah badan 

harus diusahakan melayang selama mungkin di udara serta dalam keadaan 

seimbang dan yang paling penting pada saat melayang ini adalah melawan rotasi 

putaran yang timbul akibat dari tolakan. Selain itu juga untuk mendapatkan posisi 

mendarat yang paling ekonomis dan efisien. Menurut Bernhard (1993:83) fase 

melayang berhubungan langsung dengan perpindahan, karena itu latihan gerakan 

akhirnya akan terjadi dari lompatan dengan ancang-ancang yang tidak terlalu 

panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
Melayang Di udara (Soegito dkk, 1994 : 174) 
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 4. Sikap Mendarat  

Melakukan pendaratan adalah bagian akhir dari lompat jauh. Keberhasilan 

dalam lompat jauh terletak pada pendaratan. Pada pendaratan yang mulus akan 

berpengaruh terhadap jarak, keselamatan dan keindahan.  

Pada saat mendarat titik berat badan harus dibawa ke muka dengan jalan 

membungkukkan badan hingga lutut hampir merapat, dibantu pula dengan juluran 

tangan ke muka. Pada waktu mendarat ini lutut dibengkokkan sehingga 

memungkinkan suatu momentum membawa badan ke depan, di atas kaki. 

Mendarat merupakan suatu gerakan terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh.  

Sedangkan menurut Aip Syaifuddin (1992:95) sikap mendarat pada lompat 

jauh baik untuk lompat gaya jongkok, gaya menggantung, maupun gaya berjalan 

di udara adalah sama yaitu pada waktu akan mendarat kedua kaki di bawa ke 

depan lurus dengan jalan mengangkat paha ke atas, badan dibungkukkan ke 

depan, kedua tangan ke depan, kemudian mendarat pada kedua tumit terlebih 

dahulu dan mengeper, dengan kedua lutut dibengkokkan (ditekuk), berat badan 

dibawa ke depan supaya tidak jatuh ke belakang, kepala ditundukkan, kedua 

tangan ke depan. Untuk lebih jelasnya gambar di bawah ini menunjukkan 

serangkaian gerakan lompat jauh gaya jongkok dari take off sampai sikap 

mendarat. 

Hal yang penting disaat mendarat banyak para atlet atau siswa ketika 

mendarat tidak memperhatikan posisi badan dan pandangan mata yang selalu 

tertuju pada kondisi pendaratan artinya siswa harus semampu mungkian meraih 
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gerakan pendaran dengan tungkai yang benar-benar maksimal tungkai lurus 

kedepan. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2  
Serangkaian Gerakan Lompat Jauh Gaya Jongkok  

(Sumber : Tamsir Riyadi, 1985 : 97) 
 

2.2 Hipotesis  

Hipotesis dapat dirumuskan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul, (Suharsimi Arikunto, 1993:62). 

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas maka, hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada kontribusi daya ledak otot tungkai dengan hasil lompat jauh gaya jongkok 

pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2010/2011. 

2. Ada kontribusi panjang tungkai dengan hasil lompat jauh gaya jongkok pada 

siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 

Pelajaran 2010/2011 
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3. Ada kontribusi daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai dengan hasil 

lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei. Surve merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk 

pengumpulan data yang luas dan banyak (Suharsimi Arikunto, 2002:90). Van 

Dolem dalam Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sueve merupakan bagian 

dari studi diskriptif dengan tujuan pencarian kedudukan (status), gejala 

(fenomena), dan penentuan kesamaan status dengan cara perbandingan standaar 

yang telah ditentukan. 

Tes sendiri dibagi dalam tes kepribadian, bakat, kecerdasan, proyeksi, 

minat, dan prestasi, Tes adalah serentetan pernyataan, latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelgensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 

2002:199). 

Berdasarkan ( Suharsimi Arikunto dan Soemarjoko ) tes prestasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah serentetan alat yang digunakan untuk 

pengukuran ketrampilan 6 yang dimiliki individu. Penelitian ini bersifat 

kwantitatif dimana langkah pertama adalah mencari data panjang tungkai dengan 

menggunakan antrhropometer  dan daya ledak yang diukur dengan broatjump 
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3.1 Populasi. 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2006:130), sedangkan menurut Sutrisno Hadi populasi diartikan 

sebagai keseluruhan wilayah, individu, obyek, gejala atau peristiwa untuk 

menggeneralisasikan Sutrisno Hadi, 190:70). Keseluruhan individu tersebut 

paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Yang dimaksud populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati, dengan jumlah 25 siswa yang memiliki kesamaan ciri diantaranya 

adalah, 1) Siswa putra kelas V. 2) Seluruh siswa telah mendapatkan pelajaran 

lompat jauh gaya jongkok. 3) Usia siswa antara 10 – 11 tahun. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa siswa putra kelas V 

memenuhi syarat sebagai populasi. 

3.2 Sampel  

Sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto,2006 : 131). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sampel adalah 

seluruh siswa putra kelas V  

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

teknik total sampling . Suatu sampel dikatakan total sampling apabila tiap-tiap 

individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk ditugaskan menjadi 

anggota sampel.Dalam penelitian ini peneliti mengambil Keseluruhan Sample 

jumlah sampel sebanyak 30siswa, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 

30 siswa. 
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3.3 Rancangan Penelitian 

Survey pada umumnya merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah 

unit atau individu dalam waktu atau jangka yang bersamaan. Dalam metode 

penelitian ini menggunakan metode survey yang dikumpulkan adalah daya ledak 

otot tungkai dan panjang tungkai dengan hasil lompat jauh. dengan rancangan 

sebagai berikut : 

1.Rancangan Korelasi 

 

  
 Daya ledak  
 otot tungkai 1 
        (X1) 
 2 Lompat jauh 
   Gaya jongkok (Y) 
 Panjang  3 
 Tungkai 
  (X2) 1. rX1 - Y 
 2. rx2  - Y 
 3. rx1.2 – Y 
 

2. Variabel Penelitian  

Variabel adalah gejala yang menunjukan variasi, baik dalam jenisnya 

maupun dalam lingkungannya (Sutrisno Hadi, 1993:224). 

 Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1) Variabel bebas : 

a. Daya ledak otot tungkai  (X1). 

b. Panjang tungkai  (X2). 

2) Variabel terikat : hasil lompat jauh  (Y). 
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1. Teknik Pengambilan Data 

Mengumpulkan data merupakan kegiatan penting dalam suatu penelitian. 

Dengan adanya itulah dilakukan penelitian dengan menganalisisnya untuk 

kemudian dibahas dan disimpulkan dengan referensi yang dimiliki, sedangkan 

yang dimaksud data itu sendiri adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa 

fakta maupun angka (Suharsimi Arikunto, 200 : 99). Dalam hal ini perlu diingat 

bahwa kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambilan data atau alat 

pengukurannya. Kalau alat pengambilan datanya cukup variabel dan valid, maka 

datanya juga akan valid. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian itu adalah metode test 

Dalam penelitian itu ada 3 macam test, ialah : 1) Tes pengukuran daya 

ledak  tungkai menggunakan tes standing boardjaump, (2) Tes pengukuran 

panjang tungkai dengan tes antrophometry, (3) Tes lompat jauh. 

2. Prosedur Penelitian 

Jenis penelian ini adalah survey test dan dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

A. Langkah awal 

-Mengajukan tema kepada Ketua Jurusan 

-Mengajukan proposal kepada dosen pembimbing 

-Mengajukan surat ijin  penelitian 

B. Pelaksanaan penelitian 

e Melakukan pengukuran daya ledak otot tungkai 

e Melakukan pengukuran panjang tungkai 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


29 
 

 

e Mengukur hasil lompat jauh 3x diambil terjauh. 

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan komputerisasi 

dengan sistem SPSS (Statistical Product and Service Solutions) sistem SPSS versi 

1.2 . 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah diolah (Suharsimi 

Arikunto, 2000 :151). Sesuai dengan metode penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu metode survey test dengan teknik tes dan pengukuran, 

maka instrument test yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

4. Tes Daya ledak Otot Tungkai 

Instrumen atau alat yang digunakan adalah standing boardjump. 

Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut : peserta tes berdiri pada 

posisi tegak kemudian lutut ditekuk membentuk sudut 1300 - 1400 dan tubuh 

tegak lurus.Panjang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan posisi berdiri. 

Kemudian melakukan gerakan loncat dengan menggunakan tumpuan dua kaki 

melompat kearah horisontal sejauh-jauhnya pelaksanaan dilakukan 3 kali 

kemudian diambil lompatan yang terjauh 

5. Pengukuran Panjang Tungkai 

Untuk mengukur panjang tungkai peneliti menggunakan alat anthropo 

meter, yang diukur mulai dari pangkal paha sampai telapak kaki, dengan 

prosedur pelaksanaan sebagai berikut : 
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Testee berdiri tegak, tester mencari sendi penggerak yang terdapat 

pada pangkal paha, untuk memudahkan testee dapat menggerakan salah satu 

kakinya kedepan dengan posisi kaki tetap lurus, panjang tungkai diukur dari 

pangkal paha sampai ketelapak kaki dalam satuan centimeter. 

6. Tes Lompat Jauh 

Pelaksanaan tes lompat jauh dilaksakan dengan sample melakukan 

lompatan lompat jauh. Pelaksanaan tes lompat jauh ini dilakukan dalam 3 

kesempatan kemudian diukur dan lompatan yang terjauh diambil dan 

domasukkan dalam skor. Hasil terbaik dari ketiga tes melompat merupakan 

skor yang terjauh yang diperoleh masing-masing testee (PASI,1998:34). 

4.1 Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik analisis regresi. Sebelum melakukan uji analisis, terlebih dahulu dilakukan 

sejumlah uji persyaratan untuk mengetahui kelayakan data. Adapun uji 

persyaratan tersebut meliputi: 1) uji persyaratan analisis, 2) analisis regresi 

sederhana dan korelasi, 3) analisis regresi ganda. 

4.2 Uji Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya data yang 

diperoleh untuk dilakukan analisis selanjutnya dengan regresi. Uji persyaratan 

berisi meliputi: 

(1) Uji Normalitas Data 

(2) Uji Linieritas dan Uji Keberartian Model Garis regresi. 
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4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan sebagai langkah awal dalam mengolah data 

secara statistik, terutama dalam penentuan statistik parametrik atau non 

parametrik. Untuk keperluan ini digunakan teknik Chi-Kuadrat yang rumusnya 

sebagai berikut: 

∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2
2 )(

χ  

Keterangan : 
2χ = Chi-kuadrat 

1O = Frekuensi pengamatan 

iE = Frekuensi yang diharapakan 
k = banyak kelas 
(Sudjana, 1996: 273). 

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

(1) Ho diterima jika 2
hitungχ  < 2

)3)(1( −− kαχ  dengan taraf signifikan 5 % dan derajat 

kebebasan (k-3), yang berarti bahwa data tidak berbeda normal atau data 

berdistribusi normal, sehingga uji selanjutnya menggunakan statistic 

parametrik. 

(2) Ha diterima jika 2
hitungχ  ≥  2

)3)(1( −− kαχ  dengan taraf signifikan 5 % dan derajat 

kekebasan (k-3), yang berarti bahwa data berbeda normal (tidak berdistribusi 

normal) sehingga uji selanjutnya menggunakan statistic nonparametrik 

(Sudjana, 2002 : 237). 

4.2.2 Uji Hipotesis Penelitian 

(1) Analisis pertama adalah mencari korelasi antara dayaledak otot tungkai (X1) 

dengan Hasil Lompat jauh(Y), dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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(2) Analisis kedua adalah mencari korelasi antara panjang tungkai (X2) dengan 

Hasil lompat jauh(Y), dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

∑∑
∑=

))(( 22
2

2
2

yx

yx
r yx  

4.2.3 Uji Analisis Regresi Ganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 

analisis korelasi regresi dengan rumus sebagai berikut :  

Ry(1,2) = 
∑

∑ ∑+
2

2211

y
yxayxa

 

(Sutrisno Hadi 1987 :33) 

Keterangan :  
R : Koefisien korelasi 
a  : Bilangan koefisien 
x  : predictor 
Y  : Kriterium 

 
Uji signifikansi harga koefisien korelasi diatas tidak dilakukan secara 

langsung, melainkan memasukkan terlebih dahulu kedalam frekuensi regresi ysng 

rumusnya: 

( )2

2

1
)1(

Rm
mNRFreg −

−−
=  

Keterangan :  
Freg : harga F regresi 
N    : jumlah populasi 
m    : jumlah variabel bebas (prediktor)  
R    : koefisien korelasi antara kriterium dan prediktor 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
1.1. Hasil Penelitian  

1.1.1. Diskripsi Data  

Data dari hasil pengukuran daya ledak otot tungkai, panjang tungkai dan 

hasil lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011 memiliki satuan yang 

berbeda maka untuk pengolahan data terlebih dahulu diubah menjadi skor T 

dengan cara 50 ditambah dengan nilai hasil test dikurangi rata-rata per standar 

deviasi dikali 10. Tabel Skor T  untuk dapat dilihat pada tabel   berikut : 

Tabel 1. Hasil pengukuran Daya Ledak Otot Tungkai, panjang Tungkai dan  hasil 
lompat jauh gaya jongkok 

Statistics

25 25 25
0 0 0

50.0020 50.0000 49.9988
46.9000 51.2400 47.6500

46.90a 54.89 51.32
10.00098 9.99918 9.99967

100.020 99.984 99.993
25.95 31.18 34.77
71.03 65.83 75.24

1250.05 1250.00 1249.97

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum

Daya Ledak
Otot tungkai

Panjang
Tungkai

Hasil lompat
jauh gaya
jongkok

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa daya ledak otot tungkai pada siswa 

putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 

2010/2011,  rata-rata adalah 50,00 dengan daya ledak otot tungkai terbesar 71,03, 
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terendah 25,95 dan standar deviasi 10,00. Rata-rata  panjang tungkai adalah 50,00 

dengan  tungkai terpanjang 65,83,  terpendek 31,18  dan standar deviasi  9,99.  

Dan rata-rata hasil lompat jauh gaya jongkok sebesar 49,99, nilai terjauh 75,24, 

nilai terdekat  34,77   dan standar deviasi  9,99   

 
 
1.1.2. Uji Persyaratan Analisis  
 

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, 

terlebih dahulu diuji normalitas sebaran datanya dan uji linieritas hubungan. 

7. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data menggunakan Uji Kolmologorov-Smirnov dengan 

Ringkasan hasil analisis sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

25 25 25
50.0020 50.0000 49.9988

10.00098 9.99918 9.99967
.182 .100 .178
.182 .074 .178

-.132 -.100 -.066
.909 .501 .892
.381 .963 .404

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Daya Ledak
Otot tungkai

Panjang
Tungkai

Hasil lompat
jauh gaya
jongkok

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
Hasil uji normalitas di atas didapatkan nilai signifikansi masing-masing 

adalah 0,381, 0,963, dan 0,404. Angka tersebut menunjukkan angka yang 

signifikan karena lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). 
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Hal tersebut memeberikan gambaran bahwa penyimpangan sebaran data dari 

kurva normalnya signifikan, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

8. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel-sampel 

dalam penelitian ini berasal dari varians yang sama dan ini merupakan prasyarat 

bila uji statistik inferensial hendak dilakukan (Singgih Santoso, 2005:209), uji 

homogenitas dalam penelitian dengan menggunakan Chi–Square Test dan dengan 

ketentuan jika nilai signifikasi atau nilai probabilitas  > 0,05 berarti data berasal 

dari populasi-populasi yang mempunyai varians sama atau homogen, sedang jika 

nilai signifikasi atau nilai probabilitas < 0,05 berarti data berasal dari populasi-

populasi yang mempunyai varians tidak sama atau tidak homogen. Adapun dari 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut.  

Tabel 3. Rangkuman hasil perhitungan Homogenitas  

Test Statistics

8.040 3.200 7.760
13 14 20

.841 .999 .993

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Daya Ledak
Otot tungkai

Panjang
Tungkai

Hasil lompat
jauh gaya
jongkok

 
 

Dari tabel 3 tersebut di atas untuk data variabel daya ledak otot tungkai 

diperoleh hasil chi square sbesar 8,040 dengan  signifikansi sebesar 0,841, karena 

nilai signifikansi variabel daya ledak otot tungkai 0,841  > 0,05 maka data daya 

ledak otot tungkai homogen. Data variabel panjang tungkai diperoleh hasil chi 

square sebesar 3,200 dengan signifikansi sebesar 0,999, karena nilai signifikansi 

0,099 > 0,05 maka data variabel panjang tungkai homogen. Dan data variabel 
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hasil lompat jauh gaya jongkok diperoleh hasil chi square  sebesar 7,760 dengan 

nilai signifikansi 0,993, karena nilai signifikansi 0,993 > 0,05 maka data hasil 

lompat jauh gaya jongkok homogen. Secara keseluruhan bahwa nilai signifikasi 

dari keempat variabel > 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

mempunyai varians sama, atau sampel yang diambil dari populasi yang 

mempunyai varians yang sama, dengan kata lain data daya ledak otot tungkai, 

panjang tungkai dan hasil  lompat jauh gaya jongkok secara keseluruhan adalah 

Homogen.  

9. Uji Linieritas Hubungan 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana hubungan setiap variabel 

independen X (daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai) terhadap Y (hasil 

lompat jauh gaya jongkok) didapatkan ringkasan hasil analisis seperti pada tabel 

berikut.  

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Linieritas 
ANOVA Table

2396.952 20 119.848 136.30 .000
722.045 1 722.045 8.212 .000

1674.907 19 88.153 1.003 .216

3.517 4 .879
2400.469 24
2081.906 20 104.095 1.311 .438
673.367 1 673.367 8.478 .044

1408.539 19 74.134 .933 .602

317.701 4 79.425
2399.606 24

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Daya Ledak Otot
tungkai * Hasil
lompat jauh gaya
jongkok

Panjang Tungkai *
Hasil lompat jauh
gaya jongkok

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 

Berdasarkan tabel 4 tersebut diperoleh nilai Fhitung untuk daya ledak otot 

tungkai sebesar 1,003 dengan signifikansi 0,216 > 0,05, nilai Fhitung untuk panjang 
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tungkai sebesar 0,933 dengan signifikansi 0,602 > 0,05.  Karena harga 

signifikansi untuk variabel X1, dan X2 > 0,05 maka dapat dijelaskan bahwa model 

regresi antara daya ledak otot tungkai  dan panjang tungkai dengan hasil lompat 

jauh gaya jongkok berbentuk linier sehingga untuk keperluan analisis data dapat 

digunakan analisis regresi linier. 

 

4.1.1. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh sumbangan daya ledak otot 

tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 5. Hasil analisis data 
 
Variabel R R2 Fhitung Sig Ket 
 
Daya ledak otot tungkai  
terhadap hasil lompat jauh gaya 
jongkok 
Panjang tungkai terhadap hasil 
lompat jauh gaya jongkok 
 

Daya ledak otot tungkai dan 
panjang tungkai  terhadap hasil 
lompat jauh gaya jongkok 

 
0,548 

 
 

0,530 
 
 

0,606 
 

 
0,301 

 
 

0,281 
 
 

0,367 
 

 
9,894 

 
 

8,972 
 
 

6,376 

 
0,005 

 
 

0,006 
 
 

0,007 

 
Signifikan 

 
 

Signifikan  
 
 

Signifikan  

 

1. Kontribusi Daya ledak otot tungkai terhadap Hasil lompat jauh gaya 

jongkok 

Berdasarkan analisis diperoleh koefisien korelasi Daya ledak otot tungkai 

dengan hasil lompat jauh gaya siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan 

Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011 diperoleh  sebesar 0,548. Uji 
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keberartian korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengkonsultasikan harga 

rhitung dengan r tabel  product moment. Pada α = 5% dengan n = 25 diperoleh  

harga r tabel sebesar 0,396.  Karena harga r hitung (0,548) lebih besar dari r tabel = 

0,396  maka dapat diputuskan bahwa hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi “tidak 

ada kontribusi daya ledak otot tungkai dengan hasil lompat jauh gaya jongkok 

siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun 

pelajaran 2010/2011”, ditolak dan hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “Ada 

kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap  hasil lompat jauh gaya jongkok siswa 

putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 

2010/2011”, diterima.  

Bentuk sumbangan daya ledak otot tungkai dengan hasil lompat jauh gaya 

jongkok siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  

tahun pelajaran 2010/2011 dapat digambarkan dengan persamaan regresi  Ŷ = 

22,579 + 0,548X1. Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap 

terjadi kenaikan daya ledak otot tungkai sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti 

dengan hasil lompat jauh gaya jongkok sebesar 0,548 unit skor pada konstanta 

22,579  dan sebaliknya setiap terjadi penurunan daya ledak otot tungkai sebesar 1 

unit skor, maka akan diikuti dengan menurunnya hasil lompat jauh gaya 

jongkoksebesar 0,548 unit skor pada konstanta 22,579. Atau dengan kata lain 

bahwa untuk menghasilkan hasil lompat jauh gaya jongkok yang jauh maka 

dibutuhkan daya ledak otot tungkai yang kuat, begitu juga sebaliknya. 

Besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh daya ledak otot 

tungkai terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok siswa putra kelas V SD Negeri 
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Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011  dari dilihat 

dari hasil r2. Beradasarkan hasil analisis diperoleh hasil r2 sebesar 0,301 maka 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap  

hasil lompat jauh gaya jongkok siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011  sebesar 30,10%. 

Sedangkan sisanya sebesar 69,9% dipengaruhi oleh variable lainnya. 

 

2. Kontribusi Panjang tungkai Terhadap Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Berdasarkan analisis diperoleh koefisien korelasi panjang tungkai dengan 

hasil lompat jauh gaya jongkok siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011  diperoleh  sebesar 

0,530. Uji keberartian korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengkonsultasikan 

harga rhitung dengan r tabel  product moment. Pada α = 5% dengan n = 25 

diperopleh  harga r tabel sebesar 0,396.  Karena harga r hitung (0,530) lebih besar dari 

r tabel (0,396) maka dapat diputuskan bahwa hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi 

“tidak ada kontribusi panjang tungkai dengan hasil lompat jauh gaya jongkok 

siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun 

pelajaran 2010/2011”, ditolak  dan hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “Ada 

kontribusi panjang tungkai terhadap  hasil lompat jauh gaya jongkok siswa putra 

kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 

2010/2011”, diterima.  

Besarnya sumbangan panjang tungkai dengan hasil lompat jauh gaya 

jongkok siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  
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tahun pelajaran 2010/2011 dapat digambarkan dengan persamaan regresi  Ŷ = 

23,511+ 0,530X2.  Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap 

terjadi kenaikan pajang tungkai  sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan 

hasil lompat jauh gaya jongkoksebesar 0,530 unit skor pada konstanta 23,511 dan 

sebaliknya setiap terjadi penurunan panjang tungkai sebesar 1 unit skor, maka 

akan diikuti dengan menurunnya hasil lompat jauh gaya jongkoksebesar 0,530 

unit skor pada konstanta 23,511. Atau dengan kata lain bahwa untuk 

menghasilkan hasil lompat jauh gaya jongkok maka dibutuhkan tungkai yang 

panjang, begitu juga sebaliknya. 

Besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh panjang tungkai 

dengan hasil lompat jauh gaya jongkok siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011  dari dilihat dari hasil 

r2. Beradasarkan hasil analisis diperoleh hasil r2 sebesar 0,281 maka dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa sumbangan  panjang tungkai terhadap hasil lompat 

jauh gaya jongkok siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011  sebesar 28,10%. Sedangkan sisanya 

sebesar 71,9% dipengaruhi  oleh variabel lainnya. 

 
3. Kontribusi Daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai Terhadap hasil 

lompat jauh gaya jongkok 

Berdasarkan analisis diperoleh koefisien korelasi daya ledak otot tungkai 

dan panjang tungkai  dengan hasil lompat jauh gaya jongkok siswa putra kelas V 

SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011 

diperoleh hasil sebesar 0,606. Uji keberartian korelasi tersebut dilakukan dengan 
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cara mengkonsultasikan harga rhitung dengan r tabel  product moment. Pada α = 5% 

dengan n = 25 diperopleh  harga r tabel sebesar 0,396.  Karena harga r hitung (0,606) 

lebih besar dari r tabel (0,396)  maka dapat diputuskan bahwa hipotesis nihil (Ho) 

yang berbunyi “Tidak ada kontribusi daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai 

dengan hasil lompat jauh gaya jongkok siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011”, ditolak dan 

hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “ada kontribusi daya ledak otot tungkai dan 

panjang tungkai  terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok siswa putra kelas V SD 

Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011”, 

diterima.  

Bentuk hubungan antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai 

dengan hasil lompat jauh gaya jongkok siswa putra kelas V SD Negeri Geritan 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011 dapat digambarkan 

dengan persamaan regresi Ŷ = 16,006 + 0,362 X1 + 0,317X2  Dari persamaan 

regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan daya ledak otot 

tungkai dan panjang tungkai sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan 

kenaikan hasil lompat jauh gaya jongkoksebesar 0,362 + 0,317  unit skor pada 

konstanta 16,006 dan sebaliknya setiap terjadi penurunan daya ledak otot tungkai 

dan panjang tungkai dan   sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan 

menurunnya hasil lompat jauh gaya jongkok sebesar 0,361 + 0,317  unit skor pada 

konstanta 16,006. Atau dengan kata lain bahwa untuk menghasilkan hasil lompat 

jauh gaya jongkok yang jauh maka dibutuhkan daya ledak otot tungkai yang kuat 

dan tungkai yang panjang. 
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Besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh daya ledak otot 

tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok siswa putra 

kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  tahun pelajaran 

2010/2011 dilihat dari hasil R2 sebesar 0,367 maka dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa sumbangan daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil 

lompat jauh gaya siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati  tahun pelajaran 2010/2011  sebesar 36,70%. Sedangkan sisanya 

sebesar 63,3% disumbangkan oleh variabel lain diluar penelitian ini.         

                                                                                                                                                                      

4.2. Pembahasan 

Merujuk pada hasil perhitungan dan analisis data penelitian, terlihat dengan 

jelas bahwa terdapat sumbangan yang berarti antara daya ledak otot tungkai dan 

panjang tungkai terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas 

V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati secara Simultan tahun 

2010/2011. Bentuk sumbangan yang didapatkan adalah sumbangan yang positif. 

Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya akan dibahas mengenai hal-hal 

sumbangan daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai sebagai berikut : 

4.2.1. Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Lompat Jauh 
Gaya Jongkok 

 
Daya ledak otot tungkai mempunyai peranan yang penting dalam 

keberhasilan lompat jauh gaya jongkok, karena tungkai merupakan tumpuan 

dalam melakukan semua lompat jauh terutama lompat jauh gaya jongkok  

Terbukti dengan jelas dalam penelitian ini bahwa daya ledak otot tungkai 

juga memberikan sumbanagn yang signifikan terhadap hasil lompat jauh gaya 
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jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten 

Pati secara Simultan. Besarnya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

lompat jauh gaya jongkok  tersebut cukup yaitu 30,1. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa 30,1 keberhasilan melakukan lompat jauh gaya jongkok  ditentukan oleh 

daya ledak otot tungkai dan selebihnya, keberhasilan melakukan lompat jauh gaya 

jongkok  ditentukan oleh faktor lain.  

 
Adanya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan 

melakukan lompat jauh gaya jongkok dikarenakan daya ledak otot tungkai 

merupakan tumpuan untuk semua lompat jauh. Kenyataan tersebut didukung oleh 

pendapat A. Chu (2000:11) menyatakan bahwa kekuatan lompat jauh dimulai 

pada tingkat dasar. Dengan alasan ini anda perlu meningkatkan kekuatan tubuh 

bagian bawah atau kaki anda hingga daya tolak (push off) anda akan menjadi lebih 

bertenaga. Dari semua lompat jauh sampai langkah lompat jauh jarak jauh semua 

tergantung pada kekuatan kaki. Dengan demikian semakin besar daya ledak otot 

tungkai maka lompat jauh gaya jongkok yang dihasilkan akan sempurna seperti 

yang diingainkan.  

 
Berorientasi pada hasil tersebut, dimana hasil lompat jauh gaya jongkok 

ditentukan oleh daya ledak otot tungkai, maka dalam upaya menungkatkan 

kemampuan melakukan hasil lompat jauh perlu diperhatikan secara serius aspek 

tersebut agar diperoleh hasil yang semakin optimal. 
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4.2.2. Kontribusi Panjang Tungkai terhadap Hasil Lompat Jauh Gaya 
Jongkok 

 
 

Tungkai sebagai penopang tubuh dalam segala aktivitas merupakan aspek 

penting dalam melakukan unjuk kerja lompat jauh. Penempatan kaki tumpu yang 

dilakukan dengan cara yang benar dengan menggunakan ayunan yang cepat dan kuat, 

serta didukung panjang tuas akan memberikan hasil secara optimal. Panjang tungkai 

dipengaruhi oleh proporsi tubuh seseorang didasarkan pada aspek keturunan atau 

genetika. Sebagai penunjang gerakan dalam unjuk kerja menendang, tungkai yang 

panjang memberikan keuntungan relatif lebih baik dibandikan dengan tungkai yang 

pendek.  

Terbukti dalam penelitian ini bahwa panjang tungkai memberikan 

sumbangan yang signifikan terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok pada siswa 

putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati secara Simultan. 

Besarnya sumbangan panjang tungkai terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok 

tersebut cukup yaitu 28,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 76,1% keberhasilan 

melakukan lompat jauh gaya jongkok ditentukan oleh panjang Tungkai dan 

selebihnya, keberhasilan melakukan lompat jauh gaya jongkok ditentukan oleh 

faktor lain.  

Berorientasi pada hasil tersebut, dimana kemampuan lompat jauh gaya 

jongkok ditentukan oleh panjang tungkai, maka dalam upaya menungkatkan 

kemampuan melakukan hasil lompat jauh gaya jongkok perlu diperhatikan 

secara serius aspek tersebut agar diperoleh hasil yang semakin optimal.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


45 
 

 

4.2.3.  Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai  dan Panjang Tungkai terhadap 
Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok  

 
Dari hasil perhitungan dan pengujian hipotesis terlihat bahwa daya ledak 

otot tungkai dan  panjang tungkai memberikan sumbengan sebesar 57,3 terhadap 

Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok.  

 
Berorintasi pada hasil perhitungan tersebut terlihat dengan jelas bahwa daya 

ledak otot tungkai dan  panjang tungkai membarikan sumbangan yang berarti. jadi 

kuat tidaknya daya ledak otot tungkai dan  panjang tungkai dapat menentukan 

hasil lompat jauh gaya jongkok pada permainan lompat jauh. Sehingga semakin 

besar daya ledak otot tungkai dan  panjang tungkai seorang atlet lompat jauh , 

maka hasil lompat jauh gaya jongkok akan semakin baik dan sebaliknya jika daya 

ledak otot tungkai dan  panjang tungkai lemah, maka kemampuan hasil lompat 

Jauh   pada permainan lompat jauh  juga akan lemah. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1. Simpulan  
 

Berdasarkan dari hasil perhitungan dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

5.1.3. Ada kontribusi daya ledak otot tungkai dan memberikan kontribusi sebesar 

30,1% terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas V 

SD Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  

5.1.2. Ada kontribusi panjang tungkai dan memberikian kontribusi sebesar 28,10 

% terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas V SD 

Negeri Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati  

5.1.4. Ada kontribusi daya ledak otot tungkai dan  panjang tungkai dan 

memberikan kontribusi sebesar 36,70% terhadap hasil lompat jauh gaya 

jongkok pada siswa putra kelas V SD Negeri Geritan Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati.  

 

5.2. Saran  

Dari hasil kesimpulan penelitian maka penulis mengajukan saran-saran 

sebagai berikut : 

5.2.1. Bagi para pelatih di dalam melatih para pemain hendaknya diimbangi dengan 

peningkatan kondisi fisik berupa daya ledak otot tungkai sehingga pelatihan 

yang dilakukan dapat berhasil guna dan berdaya guna.  

46 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


47 
 

 

5.2.2. Dalam pemilihan atlet atau pemain s Lompat Jauh  hendaknya memperhatikan 

tinggi badan dan panjang tungkai agar pola pembinaan dan proses pelatihan 

yang dilakukan dapat berhasil guna dan berdaya guna. 
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Lampiran  1 
 
 

Tabulasi Data Penelitian 
 

No Nama Daya ledak otot 
tungkai 

Panjang tungkai 
(tinggi badan – tinggi duduk) 

1 Eko Pratomo 160 cm 147 - 73  = 74 cm 
2 Kiki Arya 170 cm 133 – 67 = 66 cm 
3 Abdulah WP 180 cm 141 – 66 = 75 cm 
4 Bowo P 153 cm 135 – 67 = 68 cm 
5 Dody Trina K 145 cm 131 – 67 = 64 cm 
6 Dedy Prasetyo Aji 144 cm 131 – 67 = 64 cm 
7 Rivan Andriawan 151 cm 132 – 70 = 62 cm 
8 Kiki Wahyu 143 cm 137 – 65 = 72 cm 
9 Teguh 145 cm 122 – 63 = 59 cm 

10 Epriliano Miyosta 153 cm 135 – 66 = 69 cm 
11 Ajib S 160 cm 139 – 68 = 71 cm 
12 Deva AS 153 cm 133 – 67 = 66 cm 
13 Edo DM 152 cm 137 – 69 = 68 cm 
14 Irvan 160 cm 143 – 72 = 71 cm 
15 Miftahul Huda 153 cm 130 – 68 = 62 cm 
16 Rio Nurhakim 162 cm 132 – 63 = 69 cm 
17 Sigid Haris 152 cm 137 – 65 = 72 cm 
18 Waluyo Utomo 150 cm 142 – 70 = 72 cm 
19 Istifar 120 cm 125 – 66 = 59 cm 
20 Mohamad Rizal 170 cm 144 – 71 = 73 cm 
21 Danang K 190 cm 155 – 77 = 78 cm 
22 Agung 150 cm 148 – 74 = 76 cm 
23 Ali Ismail 191 cm 135 – 65 = 70 cm 
24 Adiestya 180 cm 141 – 64 = 77 cm 
25 Aris 160 cm 143 – 67 = 76 cm 
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No Nama Hasil lompatan 
1 Eko Pratomo 215 cm 
2 Kiki Arya 211 cm 
3 Abdulah WP 206 cm 
4 Bowo P 221 cm 
5 Dody Trina K 223 cm 
6 Dedy Prasetyo Aji 234 cm 
7 Rivan Andriawan 195 cm 
8 Kiki Wahyu Agung MS 222 cm 
9 Teguh 197 cm 

10 Epriliano Miyosta 212 cm 
11 Ajib S 236 cm 
12 Deva AS 265 cm 
13 Edo DM 220 cm, 
14 Irvan 225 cm 
15 Miftahul Huda 235 cm 
16 Rio Nurhakim 215 cm 
17 Sigid Haris 235 cm 
18 Waluyo Utomo 235  cm 
19 Istifar 190 cm 
20 Mohamad Rizal 275 cm 
21 Danang K 300 cm 
22 Agung 260 cm 
23 Ali  Ismail 280 cm 
24 Adiestya 237 cm 
25 Aris 240 cm 
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Lampiran 2 
TABEL KONVERSI DATA PENELITIAN KE SKOR T 

No Kode 
Resp 

HASIL PENELITIAN T SKOR 
Daya Ledak 

Otot 
Tungkai 

Panjang 
Tungkai 

Hasil 
Lompat 

Jauh 

Daya Ledak 
Otot Tungkai 

Panjang 
Tungkai 

Hasil 
Lompat 

Jauh 
1 R-01 160 74 215 51.35 58.54 43.98 
2 R-02 170 66 211 57.70 43.94 42.51 
3 R-03 180 75 206 64.05 60.36 40.67 
4 R-04 153 68 221 46.90 47.59 46.19 
5 R-05 145 64 223 41.82 40.30 46.92 
6 R-06 144 64 234 41.19 40.30 50.97 
7 R-07 151 62 195 45.63 36.65 36.62 
8 R-08 143 72 222 40.55 54.89 46.56 
9 R-09 145 59 197 41.82 31.18 37.36 

10 R-10 153 69 212 46.90 49.42 42.88 
11 R-11 160 71 236 51.35 53.06 51.71 
12 R-12 153 66 265 46.90 43.94 62.38 
13 R-13 152 68 220 46.27 47.59 45.82 
14 R-14 160 71 225 51.35 53.06 47.66 
15 R-15 153 62 235 46.90 36.65 51.34 
16 R-16 162 69 215 52.62 49.42 43.98 
17 R-17 152 72 235 46.27 54.89 51.34 
18 R-18 150 72 235 45.00 54.89 51.34 
19 R-19 120 59 190 25.95 31.18 34.78 
20 R-20 170 73 275 57.70 56.71 66.06 
21 R-21 190 78 300 70.40 65.83 75.26 
22 R-22 150 76 260 45.00 62.18 60.54 
23 R-23 191 70 280 71.03 51.24 67.90 
24 R-24 180 77 237 64.05 64.01 52.08 
25 R-25 160 76 240 51.35 62.18 53.18 
  Σ 3947.00 1733.00 5784.00       

Mean 157.88 69.32 231.36       
SD 15.75 5.48 27.18       
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Lampiran 3  
 

Hasil Analisis Data 
 
 

1. Hasil Analisi Deskriptif 
 

Statistics

25 25 25
0 0 0

50.0020 50.0000 49.9988
46.9000 51.2400 47.6500

46.90a 54.89 51.32
10.00098 9.99918 9.99967

100.020 99.984 99.993
25.95 31.18 34.77
71.03 65.83 75.24

1250.05 1250.00 1249.97

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum

Daya Ledak
Otot tungkai

Panjang
Tungkai

Hasil lompat
jauh gaya
jongkok

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

 
2. Uji Normalitas data 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

25 25 25
50.0020 50.0000 49.9988

10.00098 9.99918 9.99967
.182 .100 .178
.182 .074 .178

-.132 -.100 -.066
.909 .501 .892
.381 .963 .404

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Daya Ledak
Otot tungkai

Panjang
Tungkai

Hasil lompat
jauh gaya
jongkok

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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3. Uji  Homogenitas 
 
Chi-Square Test 
 

Test Statistics

8.040 3.200 7.760
13 14 20

.841 .999 .993

Chi-Squarea,b,c

df
Asymp. Sig.

Daya Ledak
Otot tungkai

Panjang
Tungkai

Hasil lompat
jauh gaya
jongkok

14 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1.8.

a. 

15 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1.7.

b. 

21 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1.2.

c. 

 
 
4. Uji  Linieritas  
 

ANOVA Table

2396.952 20 119.848 136.30 .000
722.045 1 722.045 8.212 .000

1674.907 19 88.153 1.003 .216

3.517 4 .879
2400.469 24
2081.906 20 104.095 1.311 .438

673.367 1 673.367 8.478 .044

1408.539 19 74.134 .933 .602

317.701 4 79.425
2399.606 24

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Daya Ledak Otot
tungkai * Hasil
lompat jauh gaya
jongkok

Panjang Tungkai *
Hasil lompat jauh
gaya jongkok

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.
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5. Hasil Analisis Korelasi antara x1 dengan Y 
 

Variables Entered/Removedb

Daya
Ledak Otot
tungkai

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Hasil lompat jauh gaya jongkokb. 
 

 
Model Summary

.548a .301 .270 8.54142
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Daya Ledak Otot tungkaia. 
 

 

ANOVAb

721.856 1 721.856 9.894 .005a

1677.985 23 72.956
2399.840 24

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Daya Ledak Otot tungkaia. 

Dependent Variable: Hasil lompat jauh gaya jongkokb. 
 

 
Coefficientsa

22.579 8.883 2.542 .018
.548 .174 .548 3.146 .005

(Constant)
Daya Ledak Otot tungkai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Hasil lompat jauh gaya jongkoka. 
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6. Hasil Analisis Korelasi antara X2 dengan Y 
 

Variables Entered/Removedb

Panjang
Tungkai

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Hasil lompat jauh gaya jongkokb. 
 

 

Model Summary

.530a .281 .249 8.66379
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Panjang Tungkaia. 
 

 

ANOVAb

673.433 1 673.433 8.972 .006a

1726.408 23 75.061
2399.840 24

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Panjang Tungkaia. 

Dependent Variable: Hasil lompat jauh gaya jongkokb. 
 

 
Coefficientsa

23.511 9.011 2.609 .016
.530 .177 .530 2.995 .006

(Constant)
Panjang Tungkai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Hasil lompat jauh gaya jongkoka. 
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7. Hasil Analisis Korelasi antara X1  dan X 2  dengan Y 
 

Variables Entered/Removedb

Panjang
Tungkai,
Daya
Ledak Otot
tungkai

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Hasil lompat jauh gaya jongkokb. 
 

 

Model Summary

.606a .367 .309 8.31008
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Panjang Tungkai, Daya Ledak
Otot tungkai

a. 

 
 

ANOVAb

880.576 2 440.288 6.376 .007a

1519.264 22 69.057
2399.840 24

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Panjang Tungkai, Daya Ledak Otot tungkaia. 

Dependent Variable: Hasil lompat jauh gaya jongkokb. 
 

 
Coefficientsa

16.006 9.669 1.655 .112
.362 .209 .363 1.732 .097
.317 .209 .317 1.516 .144

(Constant)
Daya Ledak Otot tungkai
Panjang Tungkai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Hasil lompat jauh gaya jongkoka. 
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FOTO PENELITIAN 

 
 

Gambar 1. Pemanasan 
 

 
Gambar 2. Pemanasan 
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Gambar 3. Daya Ledak 
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Gambar 4. Panjang Tungkai 
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Gambar 5. Hasil Lompatan 
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