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ABSTRAK 
 
 
KASMONO. A.120908018 Perbedaan pengaruh metode latihan plyometric dan 
fleksibilitas togok terhadap peningkatan prestasi lompat jauh.  
Program Studi Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui : 1)  Perbedaan pengaruh 
metode latihan plyometric (knee tuck jump dan squat jump) terhadap peningkatan 
prestasi lompat jauh. 2) Perbedaan prestasi lompat jauh antara siswa putra yang 
memiliki fleksibilitas togok tinggi dan fleksibilitas togok rendah. 3) Perbedaan  
interaksi antara metode latihan  plyometric (knee tuck jump dan squat jump) dengan 
tinggi rendahnya fleksibilitas togok terhadap peningkatan prestasi lompat jauh. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan factorial 2 
x 2. Besar sampel penelitian sebanyak 40 orang siswa, dibagi menjadi 2 kelompok 
eksperimen yaitu kelompok eksperimen 1 sebanyak 20 orang melakukan latihan knee 
tuck jump dan kelompok eksperimen 2 sebanyak 20 orang melakukan latihan squat 
jump. Kelompok eksperimen 1 terdiri dari 10 orang siswa yang memiliki fleksibilitas 
tinggi dan 10 orang siswa yang mempunyai fleksibilitas rendah. Kelompok 2 terdiri 
dari 10 orang siswa yang memiliki fleksibilitas tinggi dan 10 orang siswa yang 
memiliki fleksibilitas rendah. Setiap siswa melakukan tes awal dan tes akhir. Latihan 
dilaksanakan 3 kali perminggu selama 2 bulan. Dalam penelitian ini terdiri dua 
variabel bebas, yaitu variabel manipulatif  dan variabel atributif serta satu variabel 
terikat. Untuk mendapatkan data melalui tes fleksibilitas dan tes lompat jauh, sedang 
analisis yang digunakan dengan analisa varians.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara metode latihan knee tuck jump dan metode latihan squat jump 
terhadap peningkatan prestasi lompat jauh. (2) Ada perbedaan peningkatan prestasi 
lompat jauh yang signifikan antara tinggi dan rendahnya fleksibilitas siswa putra 
SMKN I Bendo. (3) Tidak ada perbedaan interaksi antara metode latihan knee tuck 
jump dan metode latihan squat jump dengan tinggi rendahnya fleksibilitas terhadap 
peningkatan prestasi lompat jauh. Secara keseluruhan metode latihan knee tuck jump 
mempunyai pengaruh yang lebih baik dari pada metode latihan squat jump terhadap 
peningkatan prestasi lompat jauh, baik yang memiliki fleksibilitas tinggi maupun 
fleksibilitas rendah. 
 
Kata-kata inti : metode latihan knee tuck jump, metode latihan squat jump, 
fleksibilitas togok  dan prestasi lompat jauh. 
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ABSTRACT 
 
 
 
KASMONO. A.120908018. The difference of plyometrics training and trunk 
flexibility’s effect on long.jumps achievement.  
The Study of Sport Science Program of The Postgraduate Program of Sebelas Maret 
Surakarta University. 

 
 
The purposes of the research are, (1) To know the differences of the 

plyometrics method’s effect to increase the long jump’s achievement. (2) To know 
the differences of the long jumps achievement of the high and low flexibility student. 
(3) To know the interaction of the plyometric to increase the long jump’s 
achievement. 

The research method used was experiment with 2 x 2 factorial design. The 
samples were 40 male student. They were divided into 2 experiment groups. The first 
group consisted of 20 students used thee knee tuck jump training. The second 
groupconsisted of 20 students used squat jump training. The first group consisted of 
10 students with the high flexibility and 10 students with the low flexibility. Each 
student did pretest and posttes. The training was establish 3 times aweek for 2 
months. In this reseach we use two independent variable that are manipulative and 
atributive variable. And one dependent variable. 

The results show that (1) There are some significant differences of the knee 
tuck jumps and squat jumps training to increase the long jumps acievement. (2) There 
are some differences influence of the long jumps achievement of the high and low 
flexibility students SMKN I Bendo. (3) There is no interaction between knee tuck 
jump and squat jump training with the high and low flexibility to increase the long 
jump’s achievement whether the student has high or low flexibility.  
 
 
Key words : knee tuck jump training, squat jump training, trunk flexibility and 

prestations long jump.  
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BAB I 

PENDAHULUAN. 

 
 

A.  Latar Belakang Masalah. 
 

Berbicara tentang olahraga  merupakan persoalan yang sudah lama, tetapi tak 

kunjung habis pula, hal ini karena adanya berbagai persoalan yang belum 

diselesaikan dengan baik, sehingga berbagai persoalan selalu muncul. Walaupun 

sering muncul berbagai persoalan namun akhir-akhir ini pada cabang atletik 

khususnya  nomor lompat jauh setiap diadakannya POPDA sudah menunjukkan 

peningkatan prestasi yang membanggakan. Namun prestasi lompat jauh siswa SMK 

Negeri I Bendo Kabupaten Magetan belum menunjukkan prestasi yang 

membanggakan, karena adanya beberapa faktor yang belum bisa dilakukan dengan 

baik, sehingga prestasinya masih dibawah sekolah yang lain.   

Peningkatan prestasi olahraga, khususnya pada nomor lompat jauh, tentunya 

tidak terlepas dari beberapa faktor. Sedang faktor-faktor yang dapat   meningkatkan  

prestasi  olahraga tersebut adalah  peningkatan kualitas pelatihan dan pembinaan 

olahraga. Peningkatan kualitas pelatihan dan pembinaan olahraga tersebut dapat 

dilakukan dengan penerapan berbagai disiplin ilmu dan teknologi yang terkait. Hal ini 

juga merupakan hasil dari para peneliti yang  telah banyak melakukan penelitian di 

bidang olahraga. Untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan pembinaan olah raga 

harus melalui pendekatan ilmiah terhadap ilmu-ilmu yang terkait. Berbagai ilmu yang
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berkaitan dengan olahraga menurut Nossek (1982 : 1) antara lain : fisiologi olahraga, 

beomekanik olahraga, paedagogi dibidang olahraga, sosiologi olahraga, psikologi 

olahraga dan kesehatan olahraga.  Dengan dukungan dari berbagai disiplin ilmu 

tersebut dapat dikembangkan teori latihan  yang baik dan terarah, sehingga 

peningkatan prestasi olahraga khususnya pada nomor lompat jauh dapat ditingkatkan 

dengan baik dimasa-masa sekarang dan masa yang akan datang.    

Peningkatan prestasi olahraga juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan 

insan olahraga serta para pakar dibidang olahraga. Peningkatan prestasi  cabang 

atletik khususnya nomor lompat jauh tidak dapat dicapai dengan spekulatif, tetapi 

harus melalui latihan secara intensif dengan program latihan  yang baik berdasarkan 

pada prinsip-prinsip latihan yang benar dan sistematis. Latihan yang dilakukan 

tersebut tentunya harus bersifat khusus, yaitu khusus mengembangkan komponen-

komponen atau bagian-bagian yang  diperlukan dalam  lompat jauh .  

Peningkatkan prestasi olahraga atletik, khususnya nomor lompat jauh 

diperlukan berbagai pertimbangan dan perhitungan serta analisis yang cermat 

mengenai faktor-faktor yang menentukan dan menunjang dalam meningkatkan 

prestasi lompat jauh tersebut.  Faktor-faktor yang menentukan dan menunjang 

peningkatan prestasi olahraga tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun 

program latihan. Selain faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatan prestasi 

lompat jauh seperti di atas, masih ada faktor lain yang dapat meningkatkan prestasi 

lompat jauh, diantaranya adalah latihan plyometric.   

    2 
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Peningkatan hasil lompatan yang jauh dibutuhkan tolakan kaki  yang kuat, 

begitu juga untuk memperoleh tolakan kaki yang kuat dibutuhkan power tungkai 

yang maksimal. Oleh karena itu power tungkai harus dilatih dengan berbagai latihan 

plyometric, supaya memperoleh power tungkai yang kuat. Adapun latihan plyometric 

yang dilakukan untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai dalam penelitian ini 

adalah latihan knee tuck jump  dan squat jump. Di dalam lompat jauh tumpuan yang 

kuat merupakan faktor yang sangat penting untuk menghasilkan raihan lompatan 

yang jauh. Maka gerakan eksplosif otot tungkai sangat dibutuhkan untuk memperoleh 

gaya yang besar. 

Menyusun program latihan untuk meningkatkan prestasi lompat jauh harus 

cermat dan penuh perhitungan, agar latihan tersebut dapat mencapai hasil  sesuai 

dengan harapan. Untuk meningkatkan raihan lompatan yang maksimal diperlukan 

latihan yang intensif dan program latihan yang baik serta  metode yang digunakan 

juga harus khusus yaitu sesuai dengan karakteristik nomor lompat jauh. 

Latihan-latihan  khusus yang cocok dengan cabang olahraga tersebut harus 

dianalisis secara hati-hati. Untuk analisis semacam itu, seorang pelatih harus 

memiliki pengetahuan tentang anatomi  ( otot-otot yang ambil bagian dalam suatu 

tindakan dan bagaimana tindakan itu dilakukan ), fisiologi ( kapasitas daya tahan 

aerobik ), biomekanik ( efisiensi ketrampilan, pengaruh tenaga, kecepatan, akselerasi 

) dan teori latihan serta pengalaman-pengalaman dalam cabang olahraga tersebut. 

Latihan-latihan khusus tersebut diharapkan dapat menghasilkan peningkatan prestasi 

lompat jauh. Hal ini sesuai pendapat  Fox (1998  :  171 ) bahwa; latihan harus bersifat 
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khusus, yaitu khusus ditujukan terhadap sistem energi yang digunakan dan khusus 

terhadap pola gerak yang sesuai dengan ketrampilan olahraga tersebut.  

Berkaitan dengan peningkatan prestasi lompat jauh, penelitian ini akan 

mengkaji dan meneliti metode latihan plyometric knee tuck jump dan metode latihan  

plyometric squat jump.  

Latihan diatas diprediksikan dapat meningkatkan power tungkai dan 

meningkatkan kemampuan memindahkan  momentum bagian tubuh yang lain. Untuk 

itu maka berbagai latihan yang dekat dengan  kebutuhan gerak di atas telah dilakukan 

dilapangan, seperti  latihan loncat tali, knee tuck jump, squat jump, standing long 

jump, vertical jump dan berbagai latihan yang relevan.  

Mengingat latihan plyometric di atas dianggap sangat   penting dan sangat dekat 

dengan suatu pola pengembangan power pada anggota gerak  bawah , maka peneliti 

berkeinginan untuk membuktikan secara empiris, sejauh manakah perbedaan 

pengaruh latihan plyometric dan fleksibilitas togok terhadap peningkatan prestasi 

lompat jauh.  Pada dasarnya latihan plyometric adalah gerakan dari rangsangan 

peregangan otot secara mendadak supaya terjadi kontraksi yang lebih kuat. Dari 

latihan tersebut dapat menghasilkan peningkatan daya ledak dan kekuatan kontraksi 

otot tungkai. Daya ledak dan kontraksi otot merupakan cermin peningkatan adaptasi 

fungsional neuromuskuler.  Peningkatan kontraksi otot juga merupakan perbaikan 

fungsi reflek peregangan (strech reflexs) dari muscle spindle. 

Pada latihan plyometric, Otot skelet akan mendapat dua persarafan motorik, 

yaitu alfa motorneuron dan gamma motorneuron. Alfa motorneuron, yang akhirnya 
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akan memberikan rangsangan motorik pada serabut otot extrafusal. Pengaruh 

kontraksi tersebut dapat timbul dari rangsang kemauan saraf somatic (alfa 

motorneuron) tetapi dapat juga akibat rangsangan peregangan yang mendadak pada 

muscle spindle, sehingga latihan yang disengaja serta dengan peregangan otot yang 

mendadak akan menyebabkan dua pengaruh motorik pada otot, baik melalui gamma 

motorneuron maupun alfa motorneuron yang pada akhirnya akan menimbulkan 

pengaruh kontraksi yang lebih baik. 

Pengaruh refleks peregangan yang cepat dan mendadak tersebut juga 

menguntungkan pada organ sensorik relaksasi otot, yaitu golgi tendon organ,  

sehingga kontraksi yang kuat dari hasil refleks peregangan segera diikuti dengan 

mekanisme relaksasi dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada tendon.   

Mungkin tidak ada batasnya mengenai jenis dan macam latihan plyometric 

namun dapat dirancang berdasarkan imajinasi dan rasa ingin melakukan, serta 

pemahaman dasar tentang proses neuromuskuler yang terlibat, sehingga 

memungkinkan kepada peneliti untuk mengembangkan latihan-latihan plyometric 

yang bermanfaat, dengan harapan dapat diperoleh informasi empiris yang  obyektif, 

rasional dan terukur pada bentuk latihan di atas. Dengan demikian latihan latihan 

tersebut dapat ditetapkan sebagai jenis latihan yang efektif, efisien dan produktif 

dalam peningkatan prestasi olahraga atletik khususnya nomor lompat jauh. Dalam hal 

ini peneliti ingin meneliti dan mengkaji latihan plyometric knee-tuck jump dan latihan 

plyometric squt-jump pada siswa putra kelas XI SMK Negeri I Bendo Kabupaten 

Magetan. 
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B.  Identifikasi Masalah. 

Peningkatan prestasi olahraga atletik khususnya nomor lompat jauh di 

Kabupaten Magetan masih banyak kendala, karena kurangnya pengembangan teori 

dan pemanfaatan metode latihan yang didukung dari berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan. Dari segala fenomena yang ada perlu kiranya memperhatikan program 

metodologi latihan dan mengevaluasi program latihan yang berkesinambungan untuk 

mendapatkan program latihan yang tepat dan benar. 

Penggunaan metode latihan yang tepat dan mengadakan evaluasi berdasarkan 

metode latihan benar adalah merupakan wujud keberhasilan dan kemajuan latihan 

atletik yang biasanya dilakukan para pelatih yang mengacu pada pengalaman selama 

mereka  menjadi atlet dan yang tidak berbasis pada ilmu keolahragaan. Hal ini akan 

dapat menghambat peningkatan latihan dan akan menjadi ketinggalan dengan daerah 

lain. Kelemahan-kelemahan yang terjadi harus dicari alternatif pemecahannya, 

sehingga peningkatan prestasi yang maksimal dapat tercapai. Inovasi dan gagasan 

dalam metode latihan yang mengkaji pada pengembangan teori dan metodologi 

latihan serta penemuan-penemuan baru sebagai hasil dari penelitian yang relevan 

selaras dengan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 

perlu mendapatkan perhatian, sehingga peningkatan prestasi dapat dicapai lebih cepat 

dan memuaskan.                                                                

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat di 

identifikasikan  masalah sebagai berikut ; 
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1. Peningkatan prestasi lompat jauh dapat dicapai dengan baik  melalui program 

latihan dan prinsip-prinsip latihan yang benar. 

2. Metode latihan plyometric knee tuck jump dan latihan plyometric squat jump 

dapat  meningkatkan power otot tungkai.  

3. Bentuk latihan plyometric knee tuck jump dan latihan plyometric squat jump 

mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pover otot tungkai. 

togok.   

 

C.   Pembatasan Masalah. 

Untuk menghindari kesalah fahaman atau penafsiran yang salah dalam penelitian,  

maka perlu adanya pembatasan masalah, sedang pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :          

1. Perbedaan pengaruh metode latihan plyometric knee tuck jump dan metode 

latihan plyometric squat jump terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya 

jongkok. 

     2. Perbedaan peningkatan prestasi lompat jauh antara siswa yang memiliki 

fleksibilitas togok tinggi dan siswa yang memiliki fleksibilitas togok rendah. 

     3.  Interaksi antara metode latihan plyometric knee tuck jump dan metode latihan 

plyometric squat jump dengan  tinggi rendahnya fleksibilitas togok terhadap 

peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok. 
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D.  Perumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Adakah  perbedaan pengaruh antara metode latihan plyometric knee tuck jump 

dan metode latihan plyometric squat jump terhadap peningkatan  prestasi 

lompat jauh gaya jongkok  ? 

2. Adakah perbedaan peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok antara 

siswa yang memiliki fleksibilitas togok tinggi dan siswa yang memiliki 

fleksibilitas togok rendah ? 

3. Adakah interaksi antara metode latihan plyometric knee tuck jump  dan 

metode latihan plyometric squat jump dengan  fleksibilitas togok terhadap 

peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok? 

 

E.  Tujuan Penelitian. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  : 

     1.  Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara metode latihan plyometric knee 

tuck jump  dan metode latihan plyometric  squat  jump  terhadap peningkatan 

prestasi lompat jauh gaya jongkok.  

        2   Untuk mengetahui perbedaan peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok 

antara siswa yang memiliki fleksibilitas togok tinggi dan siswa yang memiliki 

fleksibilitas togok rendah. 
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     3.   Untuk mengetahui perbedaan interaksi antara metode latihan plyometric knee-

tuck jump dan metode latihan plyometric squat jump dengan fleksibilitas 

togok terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok.  

 

F.   Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ; 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang olahraga, secara praktis pada  

cabang atletik terutama nomor lompat jauh. 

2. Para guru/ teman-teman sejawat, sebagai masukan dalam menerapkan metode 

latihan untuk  melakukan pembinaan prestasi lompat jauh di sekolah.  

3. Para pelatih dan Pembina atletik khususnya nomor lompat jauh, untuk 

mengembangkan metode latihan plyometric knee tuck jump dan latihan 

plyometric squat jump. 

4. Para atlet untuk menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya  cabang 

atletik terutama nomor lompat jauh gaya jongkok. 

5. Peneliti ntuk memperoleh informasi balikan (feed back), tentang relevansi  

latihan plyometric dalam upaya peningkatan prestasi  lompat jauh gaya 

jongkok. 
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BAB  II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A.  Kajian Teori 

 

1.   Latihan  Fisik 

Latihan adalah suatu proses yang harus dilalui oleh seorang atlet  untuk       

mencapai suatu prestasi. Salah satu upaya untuk mencapai dan meningkatkan 

prestasi olahraga adalah melalui latihan. Banyak pendapat yang telah 

dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian atau definisi dari latihan. 

Latihan menurut Harsono ( 1988 : 10 ) adalah  “ Proses yang sistematis, berulang-

ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau pekerjaan”. 

Berkaitan dengan latihan, Bompa ( 1990 : 3 ) menyatakan latihan merupakan 

kegiatan yang sistematis dalam waktu yang lama ditingkatkan secara progresif 

dan individual yang mengarah pada cirri-ciri fungsi fisiologis dan psikologis 

manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Masih berkaitan dengan 

latihan, Nosseck ( 1982 : 10 ) menyatakan bahwa “ Latihan adalah suatu proses 

atau dengan kata lain periode waktu yang berlangsung selama beberapa tahun 

sampai atlet tersebut mencapai standar penampilan yang tinggi. Sedang latihan 

menurut ( Pate, Rottela dan Clenaghan , 1993 ; 318) adalah suatu peningkatan 

kemampuan tubuh terjadi sebagai wujud dari  adaptasi tubuh   terhadap   beban    

yang diberikan .              
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Berikut latihan fisik menurut (Lamb, 1984 ; 2 )  merupakan suatu proses 

kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, dapat menyesuaikan diri pada tuntutan 

fungsi yang melebihi dari apa yang biasa dijumpai dengan tujuan meningkatkan 

respon fisiologi terhadap intensitas, durasi dan frekwensi latihan , keadaan 

lingkungan dan status fisiologis individu.  Masih senada dengan masalah latihan,  

Brooks  (1984 : 231) menyatakan “    Latihan fisik merupakan kegiatan fisik yang 

dilakukan secara sistematik, berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang 

dengan meningkatkan secara bertahap dan bersifat individual yang bertujuan 

untuk membentuk kondisi fisiologis, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan 

baik “. 

  Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa  

latihan fisik adalah suatu cara yang berbentuk aktifitas fisik, yang dilakukan 

secara sistematis, berulang-ulang  dan terus menerus dengan penambahan beban 

latihan  ( over load principle ) secara periodik  yang dilaksanakan berdasarkan 

pada intensitas , pola dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan 

prestasi atlet. 

 

a.  Tujuan  Latihan Fisik. 

Tujuan latihan fisik menurut Bompa (1990 : 3-5) adalah ; dalam rangka 

mencapai tujuan utama latihan yaitu puncak penampilan prestasi yang lebih,  

perlu kiranya memperhatikan tujuan-tujuan latihan sebagai berikut  : 
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1) Mencapai dan memperluas perkembangan  fisik secara menyeluruh. Tujuan 

ini merupakan dasar-dasar latihan yang sangat penting karena menyangkut 

peningkatan daya tahan umum, kekuatan dan kecepatan, memperbaiki 

flesibilitas untuk pelaksanaan gerak, memiliki tingkat koordinasi yang tinggi 

dan akhirnya mencapai perkembangan tubuh secara harmonis. 

2) Menjamin dan memperbaiki perkembangan fisik  sebagai suatu kebutuhan 

yang telah ditentukan di dalam praktek olahraga. Pengembangan yang perlu 

ditekankan adalah pengembangan kekuatan absolut dan  relatif, masa otot dan 

elastisitasnya, pengembangan kekuatan daya tahan otot, memperbaiki waktu 

reaksi dari pengembangan terhadap koordinasi dan fleksibilitas. 

3) Menanamkan kualitas kemauan melalui latihan yang mencukupi serta disiplin 

untuk tingkah laku, ketekunan dan keinginan untuk menanggulangi kerasnya 

latihan dan menjamin persiapan psikologis yang cukup. 

4) Mempertahankan keadaan kesehatan. Realisasi tujuan ini menurut tes 

kesehatan yang teratur , tepat antara intensitas latihan dengan kapasitas usaha 

individual, latihan berat yang secara selang-seling dengan fase program yang 

diperhatikan dengan tepat, menelusuri penyakit atau cidera, dan yang lebih 

penting adalah melalui latihan harus membuat orang menjadi lebih sehat. 

5) Mencegah cidera melalui pengamanan terhadap penyebabnya dan juga 

meningkatkan fleksibilitas di atas tingkat tuntutan untuk melaksanakan 

gerakan yang lebih penting, memperluas otot, tendon dan ligamen khususnya 

selama fase-fase awal, mengembangkan kekuatan dan elastisitas otot sampai 
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tingkat tertentu, sehingga akan menghindarkan diri dari kemungkinan cidera 

sewaktu melakukan gerakan-gerakan yang terbiasa. 

6) Memberikan sejumlah pengetahuan teoritis yang berkaitan dasar-dasar 

fisiologis dan psikologis latihan, perencanaan gizi dan regenerasi.  

Pendekatan yang perlu mendapat perhatian untuk mencapai tujuan latihan 

yang utama adalah mengembangkan dasar-dasar latihan secara fungsional 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan 

cabang olah - raga tertentu. Pengembangan daya tahan umum kemudian 

menuju pada persiapan yang  lebih khusus atau anaerobiknya. 

 

b.  Prinsip – prinsip Latihan  Fisik. 

Agar dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan, latihan yang dilakukan 

harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :  

1)    Prinsip pemanasan dan pendinginan. 

        Setiap latihan harus didahului dengan latihan pendahuluan, hal ini 

sangat penting yaitu untuk mempersiapkan kondisi fisik atlet untuk 

melakukan aktivitas yang lebih berat di dalam  latihan inti atau latihan yang 

ingin dicapai.  Sejalan dengan hal tersebut Fox ( 1988 : 278 ) menyatakan 

bahwa latihan pemanasan atau warming-up meningkatkan suhu badan dan 

otot, meningkatkan enzim, meningkatkan jumlah darah dan oksigen ke otot 

rangka.  Efek lain dari meningkatnya suhu badan sebagai akibat dari latihan 

pemanasan adalah peningkatan kontraksi dan kecepatan reflek dari otot. 
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Cidera pada otot dan sendi akan jarang terjadi apabila selama berlatih atau 

bertanding selalu didahului dengan gerakan pemanasan. Pada umumnya 

pemanasan bagi atlet yang akan berlatih, dilakukan dengan latihan pemanasan 

baik latihan yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif seperti peregangan, 

senam dan sebagainya.  Kemudian setelah latihan inti atau latihan yang ingin 

dicapai diakhiri dengan latihan pendinginan, yaitu dengan tujuan untuk 

mengembalikan kondisi fisik atlet ke keadaan semula dan juga untuk 

mempercepat penggusuran zat-zat di dalam tubuh yang mengakibatkan 

kelelahan ( asam laktat ) dari tubuh, sehingga kelelahan yang amat sangat 

setelah melakukan latihan pendinginan dapat lebih cepat berkurang. Hal ini 

sesuai pendapat  Fox ( 1998 : 279 ) bahwa “ keadaan asam laktat akan 

menurun lebih cepat selama pulih kerja”. 

      2)   Prinsip pembebanan secara progresif. 

Pembebanan berlebih yang tepat dapat ditentukan dengan mengatur 

dari mana atlet bergerak turun, penggunaan beban dan jarak yang ditempuh. 

Dengan pemberian beban, tubuh akan beradaptasi dengan beban yang 

diberikan tersebut. Jika itu sudah terjadi, maka beban tersebut harus ditambah 

sedikit demi sedikit untuk meningkatkan kemungkinan perkembangan tubuh.           

Sesuai dengan hal tersebut Bompa ( 1990 : 44 ) menyatakan penggunaan 

beban secara berlebihan ( over load ), akan merangsang penyesuaian fisiologis 

dalam tubuh, selain itu juga terjadi peningkatan prestasi yang maksimal.  
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Dengan demikian dalam latihan harus ada pemberian beban yang lebih berat 

secara terprogram untuk meningkatkan prestasinya.   

3)   Prinsip intensitas tinggi. 

Intensitas merupakan faktor penting dalam latihan plyometric.  

Kecepatan pelaksanaan dengan kerja maksimal sangat penting untuk 

memperoleh efek latihan yang  optimal.  Kecepatan peregangan otot lebih 

penting dari pada besarnya peregangan.  Respon reflek yang dicapai makin 

besar jika otot diberi beban yang cepat.  Karena latihan-latihan harus 

dilakukan dengan sungguh-sungguh (intensif), dan juga penting untuk 

diberikan kesempatan beristirahat yang cukup diantara serangkaian latihan 

yang terus menerus. 

4)   Prinsip memaksimalkan gaya/ meminimalkan waktu.            

Baik gaya maupun kecepatan gerak sangat penting dalam latihan 

plyometric. 

      Dalam berbagai hal, titik beratnya adalah kecepatan dimana suatu aksi tertentu 

dapat dilakukan. Misalnya, dalam nomor tolak peluru, sasaran utama adalah 

menggunakan gaya maksimum selama gerak menolak. Makin cepat rangkaian 

aksi yang dilakukan, makin besar gaya yang dihasilkan dan makin jauh jarak 

yang dicapai. 

 5)   Prinsip pengulangan. 

Gerakan yang dilatihkan harus dilakukan berulang-ulang, sehingga 

terjadi otomatisasi gerakan.  Hal ini sesuai dengan pendapat Harsono ( 1988 : 
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102 ) bahwa dengan berlatih secara sistematis dan melalui pengulangan-

pengulangan (repetisi) akan  bertambah baik. Gerakan-gerakan yang diulang 

lama kelamaan akan merupakan gerakan yang otomatis, maka gerakan 

tersebut akan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien dalam penggunaan 

tenaga. Hal ini akan memungkinkan pencapaian prestasi olahraga yang lebih 

baik. Biasanya banyak ulangan atau repetisi berkisar antara 8 sampai 10 kali, 

dengan makin sedikit ulangan untuk rangkaian yang lebih berat dan lebih 

banyak ulangan untuk latihan-latihan yang lebih ringan. Banyaknya set 

tampaknya juga beragam.  Berbagai kajian mengisyaratkan 6 sampai 10 set 

untuk sebagian besar latihan, sedangkan kepustakaan lain menyarankan 3 

sampai 6 set, terutama untuk latihan-latihan lompat yang lebih berat.  

     6)   Prinsip perbedaan individu. 

Manfaat latihan akan lebih berarti jika program latihan tersebut 

direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan kondisi atlet.  

Oleh karena itu faktor-faktor karakteristik individu atlet harus 

dipertimbangkan dalam menyusun dan memberikan latihan secara rinci.  

Bompa ( 1990 : 36-37 ) mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti umur, 

jenis kelamin, bentuk tubuh, kedewasaan, latar belakang pendidikan, 

kemampuan berlatih, tingkat kesegaran jasmani dan ciri-ciri psikologis semua 

itu harus ikut dipertimbangkan dalam mendesain program latihan. 

     7)   Prinsip kekhususan. 
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        Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan  apa yang diharapkan, 

latihan harus bersifat khusus, yaitu khusus mengembangkan kemampuan 

tubuh sesuai dengan tuntutan dalam cabang olahraga yang akan 

dikembangkan. 

       Menurut Pyke, ( 1991 : 119 ) latihan harus ditujukan khusus terhadap sistem 

energi atau serabut otot yang digunakan juga harus dikaitkan dengan 

peningkatan ketrampilan motorik khusus. Jadi apa yang dilakukan akan 

mendapat hasil sesuai yang diharapkan. Jika latihan tersebut mengembangkan 

kemampuan tubuh dan ketrampilan yang sesuai dengan karakteristik cabang 

olahraga yang bersangkutan. 

       8)  Prinsip makanan yang baik (Nutrisium). 

        Untuk menunjang tercapainya tujuan latihan fisik, maka prinsip ini 

harus diperhatikan.  Sebab dalam melakukan aktivitas olahraga sangat 

dibutuhkan energi yang cukup.  Dimana dalam hal ini menurut Pate, 

Clanaghan, Rottela ( 1993 : 272 ) bahwa makanan olahragawan harus 

menyediakan cukup masukan energi untuk memelihara keseimbangan kalori 

dan harus mengandung cukup zat makanan yang dibutuhkan untuk 

mendukung metabolisme tubuh.  Maka aktifitas fisik dengan makanan yang 

baik dan memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh seorang atlet merupakan 

faktor yang tak boleh diabaikan untuk pertumbuhan otot dan tulang.  Dengan 

demikian unsur gizi harus diperhatikan dengan  sungguh-sungguh didalam 

proses latihan olahraga. 
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       9)  Prinsip bangun landasan yang kuat terlebih dahulu. 

Karena merupakan dasar atau landasan, kekuatan sangat penting dan     

bermanfaat dalam plyometric, maka suatu program latihan beban harus 

dirancang untuk mendukung, dan bukannya menghambat pengembangan 

power eksplosif.  Mewujudkan landasan kekuatan sebelum latihan plyometric 

tidak perlu berlebihan. Tetapi pemberian resep program latihan harus 

dipertimbangkan dengan matang. Pemula seyogyanya memulai dengan 

latihan-latihan sedang, seperti lompat dari tanah/ lantai, hops, bounds, dan 

leaps dengan kedua tungkai.  Dengan meningkatnya kekuatan dan power  

dapat dimulai dengan latihan satu tungkai, depth jump dan decline serta 

incline.  Latihan kekuatan dan fleksibilitas otot perut dan otot punggung 

bagian bawah disarankan selama beberapa minggu sebelum melakukan 

gerakan-gerakan skipping, swinging, dan latihan-latihan untuk togok yang 

serupa. 

     10) Prinsip istirahat yang cukup. 

Periode istirahat 1-2 menit di sela-sela set biasanya sudah memadai 

untuk sistem neuromuskular yang mendapat tekanan karena latihan untuk 

pulih kembali.  Periode istirahat yang cukup juga penting untuk pemulihan 

yang semestinya untuk otot,ligament, dan tendon.  Latihan plyometric 2-3 hari 

per minggu tampaknya dapat memberikan hasil optimal.  Yang penting,  

jangan mendahului plyometric, terutama latihan-latihan lompat dan gerakan-

gerakan kaki lainnya, dengan latihan berat pada tubuh bagian bawah.  Otot, 
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tendon, dan legamen yang telah lelah sebelumnya dalam mengalami tekanan 

yang berlebihan dengan adanya beban resistif yang tinggi yang dibebankan 

pada otot, tendon, dan legamen tersebut harus mendapatkan istirahat.  

c.  Dosis latihan. 

Dosis latihan selalu terkait dengan intensitas, frekuensi dan durasi latihan. 

Intensitas (intensity) latihan sering diartikan sebagai besarnya beban yang harus 

ditanggung selama latihan dengan indikator jumlah denyutnya jantung meningkat 

tiap menitnya atau heart rate latihan. Frekuensi (frequency) latihan adalah berapa 

kali latihan dilakukan per minggu, dan lama (duration) latihan adalah berapa 

bulan atau berapa minggu program latihan dijalankan serta berapa lama latihan 

dilakukan setiap kali latihan ( Soekarman, 1991 : 63, Bompa, 1994 : 239 ). 

     Intensitas, frekuensi dan lama latihan saling terkait dan mempengaruhi, bila 

intensitas tinggi (85% VO2 Max) lama latihan boleh 12-15 menit, sebaliknya bila 

intensitas rendah maka waktu latihan sebaiknya lama (15-60 menit).  Pate (1994 : 

123) mengemukakan bahwa latihan fisik 6-8 minggu secara terus menerus telah 

memberikan efek yang cukup berarti bagi atlet. Sedangkan porsi latihan setiap 

minggu adalah tiga kali dengan pertimbangan atlet tidak mengikuti pertandingan 

satu minggu setelah latihan (Donald A Chu, 1992 : 3). 

          Latihan dengan frekuensi 3x per minggu sangat sesuai bagi pemula dan 

atlet tidak menimbulkan kelelahan yang berarti. Latihan dengan  5x perminggu 

hasilnya tidak terlalu baik. Selama berlangsung intensitas, frekuensi dan lamanya 
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istirahat tiap set, serta teknik gerakan harus dijaga dan diawasi secara ketat serta 

penuh kesungguhan. 

    Program latihan berbeban dapat direncanakan untuk meningkatkan 

bermacam-macam latihan fisik, antara lain daya tahan otot, kekuatan otot dan 

daya ledak otot.  Hal ini bergantung pada pemberian berat beban latihan, 

frekuensi dan jumlah ulangan yang harus dilakukan dalam suatu porsi latihan 

untuk tujuan masing-masing kemampuan fisik yang dilatih. Secara umum 

program berbeban ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot. Namun pada 

kondisi tertentu dapat pula digunakan untuk tujuan peningkatan daya ledak otot. 

          Pada program latihan plyometric untuk meningkatkan daya ledak otot 

terdapat beberapa perbedaan yang dikemukakan oleh para ahli, terutama 

mengenai berat beban yang menjadi patokan untuk program peningkatan daya 

ledak otot tersebut. Nossek Josef (1982 : 25), mengemukakan bahwa ” latihan 

yang ditujukan untuk meningkatkan daya ledak bercirikan; berat beban 85%-

100% dari beban maksimal, ulangan 1-5 kali, set 5-8 kali, istirahat 2-4 menit, 

lama 20 menit, irama cepat”. 

     Dick (1989 : 188-189) menyatakan ” untuk pengembangan daya ledak 

dimana kerja hanya dalam salah satu unit kekuatan maksimal yaitu berat beban 

30%-50% ulangan 6-10 kali atau berat beban 55%-65% ulangan 5-8 kali, jumlah 

latihan 4-6 atau berat beban sebanding 3%-5% berat badan (untuk olahraga senam 

atau lompat), selain itu masih untuk tujuan peningkatan daya dan stimulasi 
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kekuatan maksimal dapat dengan menggunakan berat beban 75%, ulangan 6-10 

kali, jumlah latihan 4-6 unit, istirahat 3-5 menit”.  

        Sedangkan menurut Harre (1982 : 116) ” untuk meningkatkan daya ledak 

adalah dengan berat beban 30%-50% atau 60%-70%, ulangan 6-10 kali, set 4-6 

kali, istirahat 2-5 menit, irama eksplosif. Kemudian Pyke ( 1980 : 256 ) 

menambahkan  ” berat beban untuk latihan meningkatkan daya ledak adalah 30%-

50% dari 1 repetisi malsimal, ulangan 15-20 kali dengan irama secepat mungkin”. 

Bompa (1993 : 155) memberikan dua pendapat tentang program latihan berbeban 

untuk meningkatkan daya ledak otot yaitu : ” dengan prosentasi berat beban  

30%-50% dan 50%-80% dari beban maksimal, jumlah latihan 2-5 macam, jumlah 

ulangan 4 sampai 10 kali, istirahat 2-6 menit, irama dinamis/ cepat”.  

    Dari uraian di atas mengenai program latihan dapat dijelaskan bahwa 

program latihan dalam latihan ini adalah suatu program latihan berbeban secara 

isotonik yang disusun secara sistematis guna meningkatkan daya ledak otot, 

khususnya daya ledak otot tungkai. Adapun penentuan berat beban, repetisi, 

ulangan dan jumlah latihannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip latihan 

berbeban dan pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas. 

   Pelaksanaan masing-masing berat beban untuk program latihan plyometric 

dalam penelitian ini dilakukan selama 8 minggu, hal ini disesuaikan dengan 

pendapat Pate (1993 : 324) bahwa ” lama latihan 6 sampai 8 minggu akan 

memberikan efek yang cukup berarti bagi atlet, yaitu untuk latihan power dapat 

meningkat 10% sampai 25%. Untuk frekuensi latihannya sebanyak 3 kali 
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perminggu, hal ini untuk memberi kesempatan pada tubuh beradaptasi terhadap 

beban yang diterima oleh otot. Selanjutnya untuk peningkatan beban latihan 

perminggu kurang dari 5% beban sebelumnya.   

d.  Pengaruh latihan fisik. 

                 Latihan fisik yang dilakukan secara sistematis, teratur dan kontinyu dengan 

dosis yang cukup serta menerapkan prinsip-prinsip latihan yang baik dan tepat 

akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap tubuh yang 

mengarah pada peningkatan kemampuan tubuh untuk melaksanakan kerja yang 

lebih berat dengan lebih baik. Adapun perubahan-perubahan ini antara lain 

adalah: 

1)   Perubahan mekanisme organisme sistem syaraf. 

             Dalam melakukan latihan olahraga gerakan yang dilatih selalu 

diulang-ulang secara teratur.  Melalui pengulangan gerakan yang dilakukan 

secara teratur tersebut akan dapat memperoleh koordinasi gerakan sehingga 

akan terjadi otomatisasi suatu gerakan yang baik.  Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Bompa ( 1990 : 132 ) bahwa dengan berlatih gerakan secara teratur 

dan waktu pengulangan (repetition) yang resisten, maka organisme-organisme 

mekanisme neurophysiologis kembali akan bertambah baik, gerakan yang 

semula sukar dilakukan lama kelamaan akan merupakan gerakan yang 

otomatis dari reflektif yang semakin kurang membutuhkan konsentrasi pasif 

syaraf dari pada sebelum melakukan latihan tersebut. Dengan adanya 

otomatisasi dalam gerakan, maka gerakan tersebut akan dapat dilakukan 
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dengan cepat dan efisien dalam penggunaan tenaga, sehingga akan 

memungkinkan pencapaian prestasi yang optimal. 

2)  Perubahan sistem  dan fungsi organisme dalam tubuh.   

 Pengaruh latihan terhadap perubahan sistem dan fungsi  organisme   

dalam tubuh tersebut terdiri dari : 

                  a)  Perubahan kardiorespirasi. 

Latihan fisik secara teratur akan dapat meningkatkan kapasitas 

total paru-paru dan volume jantung, sehingga kesegaran atlet akan 

meningkat pula.  Hal ini terjadi sebagai akibat adanya rangsangan 

yang diberikan terhadap tubuh. 

Sehubungan dengan hal ini Fox, ( 1998 : 24 ) menyampaikan bahwa 

adaptasi atlet yang baik ditandai adanya perubahan fisiologis,  yaitu  : 

(1) Frekwensi denyut nadi berkurang dan denyut jantung keras 

waktu istirahat. 

(2) Pengembangan otot jantung ( delatasi ). 

(3) Haemoglobin ( HB ) dan glikogen dalam otot bertambah. 

(4) Frekwensi pernafasan turun dan kapasitas vital bertambah. 

                                Dari uraian tersebut bahwa dengan latihan fisik akan dapat 

meningkatkan kemampuan kerja jantung dan pernafasan, dengan 

demikian juga dapat meningkatkan kesegaran jasmani atlet secara 

umum. 

      b)  Perubahan biokimia dan fungsi organisme dalam tubuh.  
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Kegiatan fisik yang dilakukan secara teratur dan kontinyu dapat 

merangsang kerja enzim didalam tubuh dan merangsang pertumbuhan 

sel otot ( hypermetropi ). Hal ini sesuai dengan pendapat Guyton 

(1983 : 190 ) bahwa dengan latihan akan terdapat peningkatan jumlah 

mitochodria dalam otot rangka dan meningkatkan aktivitas enzim 

untuk metabolisme energy, baik secara aerobic maupun anaerobic.  

Selanjutnya disampaikan pula otot yang terlatih pada umumnya 

menjadi lebih besar dan lebih kuat dari pada yang tidak terlatih, karena 

ukuran penampang lintang maupun volumenya menjadi lebih besar. 

 
e.   Mekanisme kontraksi otot. 

 Kontraksi otot berlangsung karena terjadi interaksi antara protein-protein 

kontraktil, yaitu aktin dan miosin.  Pada waktu serabut syaraf motorik 

menghantarkan rangsang atau potensial aksi ke serabut-serabut otot rangka pada 

ujung lempeng motorik (motor endplate), maka potensial aksi tersebut segara 

menyebar ke seluruh sarkolema. Dengan segara potensial aksi ini diteruskan ke 

tubulus T. Melalui sistem triad, rangsang ini diteruskan pula ke “ junctionalfeet “ 

dan akhirnya mencapai sisterna.   Didalam latihan plyometric diperlukan untuk 

menstimulasi berbagai perubahan dalam sistem neuromuscular, memperbesar 

kemampuan kelompok-kelompok otot untuk memberikan respon lebih cepat dan 

lebih kuat terhadap perubahan-perubahan yang ringan dan cepat pada panjangnya 

otot. Salah satu ciri penting latihan plyometric adalah pengkondisian sistem 
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neuromuscular sehingga memungkin adanya perubahan-perubahan arah yang 

lebih cepat dan lebih kuat, misalnya gerakan naik turun pada lompat dan gerakan 

kaki arah anterior dan posterior pada waktu lari. Dengan mengurangi waktu 

untuk perubahan arah ini, maka kekuatan dan kecepatan dapat ditingkatkan ( 

Radcliffe and Farentinos, 1985 : 8 ).  

        Gerakan plyometric diyakini berdasarkan kontraksi reflek serabut-serabut 

otot sebagai akibat pembebanan yang cepat dari serabut-serabut otot yang sama.  

Reseptor sensori utama yang bertanggung jawab atas muscle spindle, yang 

mampu memberi respon kepada besaran dan kecepatan perubahan panjang 

serabut-serabut otot.  Jenis respon peregangan lainnya, yakni organ tendon golgi, 

terletak dalam tendon-tendon dan memberi respon terhadap tegangan  yang 

berlebihan sebagai akibat kontraksi yang kuat atau peregangan otot ( Redcliffe 

and Farentinos, 1985 : 111 ) 

     Gelendong otot merupakan bentuk modifikasi serabut otot yang diliputi oleh 

jaringan ikat yang berfungsi sebagai mekaroreseptorm yang berfungsi selama 

gerakan plyometric, ada dua macam serabut, yaitu nuclear bagfiber dan nuclear 

chainfiber. Gelendong otot tersebut ada diantara serabut otot.  Didalam gelendong 

otot ada dua bentuk sensorik yaitu, the primary spary ending/ annu lospiral 

ending dan the secondary ending flower spary ending, sedangkan effert-intrafusal 

fibers dilakukan oleh gamma motorneuron ( dynamic fiber or static fiber ).  

Dinamic gamma motorneuron hanya mensyarafi nuclear bag fiber.  Sedangkan 
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static gamma motorneuron mensyarafi baik nuclear bag fiber maupun nuclear 

chain, ( Bompa, 1990 : 19,23 ). 

f.  Sistem energi. 

        Setiap melakukan kerja atau aktivitas memerlukan energi.  Energi yang 

dihasilkan ini, sebagian untuk mengembalikan jembatan penyebrang ke posisi 

semula dalam rangka menarik filament aktin ke arah tengah, dan sebagian lagi 

disimpan untuk digunakan dalam proses “power stroke”.  Untuk melakukan kerja 

atau aktivitas tergantung kepada energi yang ada di dalam tubuh, sehingga energi 

dapat diartikan sebagai kapasitas untuk melakukan kerja.   

         Energi yang digunakan tubuh untuk melakukan kerja atau aktivitas dipasok 

dari makanan yang kita makan, tetapi energi tersebut tidak dapat diserap langsung 

dari makanan tersebut. Tetapi menurut Fox ( 1998 : 270 ) “ diperoleh dari 

persenyawaan yang disebut ATP ( Adenosine Triphospate )”. Persenyawaan ATP 

itu dihasilkan dari penguraian makanan yang  dimakan.  Lebih lanjut Fox ( 1998 : 

19 ) menjelaskan “ struktur ATP terdiri dari satu komponen yang sangat komplek 

yaitu adenosine dan tiga bagian lainnya yaitu kelompok-kelompok fosfat”. 
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Hubungan kedua fosfat yang terakhir, jika dilepas akan menghasilkan atau 

mengeluarkan energi tinggi. Hasil dari pemecahan ATP diperlukan sebagai energi 

mekanik untuk kontraksi otot, transport zat membran dan juga sebagai energi 

guna mensintesis zat kimia dalam tubuh. ATP dan Pi serta sejumlah energi akan 

keluar seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Menurut  Fox  ( 1998 : 19 ) menyatakan pemecahan satu mole ATP 

mengeluarkan energi sebesar 7-12 kilo kalori.  Pada saat istirahat seluruh tubuh 

energi yang digunakan oleh otot sebanyak 1,3 kilo kalori setiap menitnya.  Dalam 

1-2 menit kebutuhan energi meningkat sampai 35 kcal/menit, maka kebutuhan 

ATP akan besar.  Sedangkan ATP yang tersedia dalam otot hanya 4-6 milimol/ kg 

otot.  Untuk aktivitas yang berlangsung terus menerus ATP yang tersedia hanya 

dapat digunakan selama 3 detik.  Sehingga harus ada mekanisme untuk dapat 

memenuhi kebutuhan energi, mekanisme ini dikenal sebagai resintesa ATP dari 
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ADP dan Pi.  Ada tiga proses untuk memproduksi ATP menurut Fox (1998 : 20-

26 ) yaitu  : 

1) Sistem ATP-PC ( phosphagen ).  Dalam sistem ini resintesa ATP hanya 

berasal dari suatu persenyawaan phophocreatine (PC). 

2) Sistem Glykolisis Anaerobik atau asam laktat.  Sistem ini menyediakan ATP 

dari sebagian pemecahan glukosa atau glikogen. 

3) Sistem Aerobik atau sistem oksigen.  Sistem ini terdiri dari dua bagian.  

Bagian A merupakan penyelesaian dari oksidasi karbohidrat.  Bagian B 

merupakan penyelesaian dari oksidasi lemak.  Kedua sistem ini perjalanan 

terakhir oksidasinya melalui siklus kreb’s.  

 

Sistem ATP-PC atau Phosphagen 

        Sistem energi anaerobik adalah energi yang dihasilkan tanpa oksigen.  Energi ini 

dihasilkan dari timbunan-timbunan ATP otot lokal, phosphocreatine dan hasil energi 

dari glikolisis anaerobik ( sistem asam laktat ).   

        Otot untuk dapat berkontraksi terus menerus perlu adanya pembentukan kembali 

ATP, karena ATP dalam otot sangat terbatas jumlahnya.  Energi diperlukan dalam 

pembentukan ATP, untuk itu perlu senyawa dalam pembentukan  ATP dengan cepat 

yaitu phosphocreatine.  Phosphocreatine terdapat juga dalam otot, karena ATP dan 

PC mengandung senyawa phosfat ( P), maka sistem ini disebut sebagai “phosphagen 

system”.  PC pecah akan keluar energi, pemecahan ini tidak memerlukan oksigen.  

PC jumlahnya hanya sedikit, tetapi PC merupakan sumber energi yang tercepat untuk 
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membentuk ATP kembali.  Sistem phosphagen merupakan sumber energi yang dapat 

secara tepat yang diperlukan untuk kecepatan, karena sistem ini mempunyai reaksi 

kimia yang pendek, tanpa oksigen dan ATP-PC tertimbun dalam mekanisme 

kontraktil dalam otot.  Persediaan PC dalam otot sekitar 15-17 milimol/ kg otot atau 

untuk seluruh tubuh berkisar 4,5 kcal – 5,1 kcal.  Jumlah sistem ATP-PC tersebut 

dapat ditingkatkan dengan latihan yang cepat dan berat, Fox ( 1998 : 20 ).  Lebih 

lanjut dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel  1.  Estimation of the Energy Available in the Body Through the Phosphagen 

(ATP – PC) System (Fox, 1998 : 20) 

 
ATP PC 

Total 
Phosphagen 
(ATP+PC) 

 Muscular concentration 
a. Mm/kg/muscle 
b. Mm total muscle mast 

4 - 6 
120 - 180 

15 – 17 
450 - 510 

19 – 23 
570 - 690 

 Useful energy 
a. Kcal/kg muscle 
b. Kcal total muscle mass 

 
0.04 – 0.06 
1.2 – 1.8 

0.15 – 0.17 
4.5 – 5.1 

0.19 – 0.23 
5.7 - .69 

 

Glikolisis Anaerobik (Lactid Acid System ). 

     Untuk membentuk ATP kembali setelah cadangan  ATP –PC habis dan tanpa 

Oksigen dapat dilakukan dengan cara pemecahan glycogen atau dikenal dengan 

sistem glykolisis anaerobic.  Pembentukan lewat sistem ini  berjalan lebih lambat dan  

prosesnya lebih rumit dibandingkan dengan sistem ATP-PC.  Proses glykolisis 

anaerobik digambarkan menurut Fox ( 1998 : 20 ) sebagai berikut  :  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

30 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sistem Aerobik atau sistem oksigen. 

 Reaksi aerobik terjadi di dalam “ metochondria “ yang terdapat pada seiap 

serabut otot.  Dalam metochondria berlangsung proses metabolisme aerobik dengan 

oksigen, sehingga menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar, maka metochondria 

ini disebut juga warung energi atau pabrik energi (power house). Reaksi yang sangat 

rumit dan komplek memerlukan cukup oksigen, maka satu mole glycogen dipecah 

secara sempurna menjadi CO2 dan H2O, serta mengeluarkan energi yang cukup untuk 

resintesis sejumlah ATP.( Hazeldine, 1989 : 7 ).  

Menurut Fox (1998 : 26) sistem aerobik dapat berlangsung melalui tiga cara, yaitu : 

1)  Glikolisis Aerobik. 

 ` Tersedianya oksigen yang cukup dan asam laktak yang tidak tertimbun dalam 

reaksi glykolisis aerobik dikarenakan oksigen mengambat penumpukan asam 

Glicogen 
(From Musclo ) 

Glycolytic 
sequence 

Pyrtvic acid 

Glucosa 
Blood Glucosa 

Lactic acid 

ADP +Pi 

ATP 

Ganbar :3 Glykolisis Anaerobic (Fox, 1998 : 23 ) 
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laktat tetapi tidak menghalangi pembentukan ATP, oksigen membantu mengubah 

asam laktat menjadi piruvat setelah ATP diresintesis. Reaksi  glykolisis aerobik 

terjadi sebagai berikut : 

 Glukosa + 2 ADP + 2 fosfat dengan energi à 2 asam piruvat + 2 ATP + 4 H 

      Proses ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

2)   Siklus Kreb’s 

  Siklus kreb’s menghasilkan karbondioksida, terjadinya oksidasi dan 

menghasilkan  ATP (Fox, 1998 : 30 ). Pemecahan glukosa dilanjutkan dengan 

memecah dua macam piruvat dengan pertolongan Coenzym A Asam piruvat + 

Coenzym A ........ à Acetyl Coenzym.  A + 2 CO2 + 4H.  Asam lemak aktif ini 

masuk kedalam siklus oksidasi yang  dinamakan beta oksidasi dan menjadi acetyl 

coenzym A.  Acetyl coenzym A ini lalu masuk ke dalam siklus kreb’s.  ATP yang 

dihasilkan tergantung macam asam lemak yang dioksidasi.  Proses siklus kreb’s 

lebih lanjut terlihat pada gambar berikut ini : 

 

 

Gambar 4  Proses Gikolisis Aerobic dalam Mitochondria (Hazeldin,1989:7) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Sistem Transport Elektron. 

 Reaksi yang terjadi  di dalam membran dalam (inner membran) dari 

metochondria adalah serangkaian reaksi hingga terjadi H2O disebut dengan istilah 

transport elektron atau rantai respiratori.  Dimana ion-ion hydrogen dan elektron 

masuk ke dalam sistem transport elektron memiliki tingkat lebih sedikit tinggi 

dari FADH2, yang mana NADH menyediakan tiga molekul ATP sedangkan 

FADH2 hanya dua molekul ATP.  Inti reaksinya adalah : 

4H + 4c + O2 ........-->I H2O 

Sejumlah energi dikeluarkan sewaktu terjadi transport dari elektron di dalam 

rante respiratori .  (Lamb, 1984 : 49). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

gambar berikut ini : 

Gambar 5  Siklus Kreb’s (Foss & Keteyian, 1998:3) 
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Terkait dengan sistem energi utama, yaitu: sistem ATP-PC (phosphagen), 

sistem Glykolisis Anaerobik (asam laktat) dan sistem Aerobik (sistem oksigen), 

Fox, Bowers and Foos ( 1988 : 27 ) menyatakan bahwa, prinsip dasar dalam 

program latihan adalah mengetahui sistem energi utama yang dipakai untuk  

melakukan aktivitas dan kemudian melalui overload, disusunlah suatu program 

latihan akan mengembangkan sistem energi khusus tersebut. 

Menurut Fox ( 1984 : 34-36 ), sistem energi berdasarkan waktu penampilan 

olahraga secara umum dibedakan menjadi 4 (empat) bidang, yaitu: 

(1) Bidang 1, semua aktivitas yang memerlukan waktu penampilan kurang 

dari 30 detik. Sistem energi utama yang terlibat adalah ATP-PC, contoh 

olahraganya adalah lari 100m, pukulan dalam tenis dan golf, gerakan lari 

pemain belakang sepak bola. 
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(2) Bidang 2, semua kativitas yang memerlukan waktu penampilan antara 30 

detik sampai 1½ menit. Sistem energi utama yang terlibat ATP-PC dan 

asam laktat, contoh olahraganya adalah lari 200 meter dan 400 meter, 

renang gaya bebas 100 meter. 

(3) Bidang 3, semua aktivitas yang memerlukan waktu penampilan antara 1 ½ 

menit sampai 3 menit. Sistem energi utama yang terlibat adalah asam 

laktat dan Oksigen, contoh olahraganya adalah lari 800 meter dan 1500 

meter, renang gaya bebas 200 dan 400 meter, nomor-nomor senam, tinju 

(3 menit tiap ronde) dan gulat ( 2 menit tiap babak).        

(4) Bidang 4, semua aktivitas yang memerlukan waktu penampilan lebih dari 

3 menit. Sistem energi utama yang terlibat adalah Oksigen. Contoh 

olahraganya adalah lari marathon, renang gaya bebas 1500 meter dan 

jogging.  

Berdasarkan pendapat di atas, lompat jauh merupakan olahraga yang masuk 

pada bidang 1, karena lompat jauh menggunakan power otot tungkai maksimal 

dalam waktu yang singkat (pada saat gerakan menolak) dan gerakan selanjutnya 

juga sangat cepat, sehingga sistem energi utama untuk lompat jauh adalah ATP-

PC. 

Sedangkan karakteristik umum dari sistem energi tersebut, dapat dilihat dalam 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 2. Karakteristik Umum Sistem Energi 

Sistem ATP-PC Sistem Lactid Acid Sistem Oksigen 

Anaerobik (tanpa oksigen) Anaerobik Aerobik 

Sangat cepat Bahan bakar makanan: 

Glikogen 

Bahan bakar makanan: 

glikogen dan protein  

Produksi ATP sangat 

terbatas  

Produksi ATP terbatas Produksi ATP tidak 

terbatas 

Penyimpanan / 

penimbunan di otot 

terbatas 

Dengan memproduksi 

Lactid Acid 

menyebabkan kelelahan 

otot 

Dengan memproduksi, 

tidak melelahkan 

Menggunakan aktivitas 

lari cepat atau berbagai 

power tinggi, waktu 

aktivitasnya pendek 

Menggunakan aktivitas 

dengan lama antara 1-3 

menit 

Menggunakan daya 

tahan atau aktivitas 

dengan durasi panjang 

(Dikutip dari Fox, 1984:22) 

 
2.  Pengertian Plyometric 

Plyometric menurut Arnheim, D.D, (1985:4),  menyatakan  :  Latihan 

plyometric adalah suatu tipe latihan isometric berbeban lebih yang menggunakan 

reflek regangan (myotatic reflex). Berarti suatu kontraksi eksentrics (memanjang)  

dimana otot-otot benar-benar diregangkan dengan cepat sebelum kontraksi 

konsentrics ( memendek ). Sedang latihan plyometric menurut Mangi, Jokl dan 

Dayton ( 1987 : 30 ) adalah merupakan salah satu latihan isotonic, dimana 

pembebanan plyometric terjadi apabila sebelum otot berkonsentrasi terlebih 
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dahulu atau diregangkan dengan cepat.  Masih mengenai latihan plyometric,  

Radcliffe and Farentinos ( 1985 : 1 ) berpendapat ; latihan plyometric adalah suatu 

metode untuk mengembangkan daya ledak ( explosive power ), suatu komponen 

penting dari sebagian prestasi olahraga.  Asal istilah plyometric diperkirakan dari 

bahasa yunani “ pleythuen”, berarti “ memperbesar “ atau meningkatkan”, atau 

dari akar bahasa yunani  “ plio”  dan “, masing-masing berarti “ lebih banyak” 

dan “ ukuran “ Chu. ( 1992 : 5 ).  metric”Sekarang ini latihan plyometric mengacu 

pada latihan-latihan yang ditandai dengan kontraksi-kontraksi otot yang kuat 

sebagai respon terhadap pembebanan yang cepat dan dinamis atau peregangan 

otot-otot yang terlibat. 

Pada latihan beberapa cabang olahraga sering kita lihat bentuk latihan lompat-

lompat untuk meningkatkan kekuatan dan daya ledak otot. Beberapa bentuk 

latihan tersebut dinamakan latihan plyometric. Latihan plyometric dilakukan tanpa 

alat maupun dengan peralatan yang sederhana atau dengan pemberian beban. 

        Pada dasarnya latihan plyometric adalah gerakan dari rangsangan peregangan 

otot secara mendadak supaya terjadi kontraksi yang lebih kuat.  Latihan tersebut 

dapat menghasilkan peningkatan daya ledak dan kekuatan kontraksi. Daya ledak 

dan kekuatan kontraksi otot merupakan cermin peningkatan adaptasi fungsional 

neuromuscular. Peningkatan kontraksi otot merupakan perbaikan fungsi reflek 

peregangan (strech reflex) dari muscle spindle (Radcliffe and Farentinos 1985:6 ). 

       Gerakan-gerakan plyometric dilakukan dalam berbagai cabang olahraga yang 

menggunakan power, misalnya; pemain bola voli yang melompat tinggi 
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melampaui net untuk memblokade smesh lawan, pelompat tinggi yang melejit ke 

atas untuk melampaui mistar dan pelompat jauh yang melesat untuk mencapai 

lompatan yang tinggi dan sejauh-jauhnya.  Sebagian besar cabang olahraga dapat 

dilakukan dengan lebih trampil jika atlet memiliki power yang merupakan 

gabungan dari kekuatan dan kecepatan.  Plyometric adalah salah satu cara terbaik 

untuk mengembangkan eksplosif power untuk berbagai cabang olahraga.  

Plyometric juga berhubungan dengan karakteristik latihan kontraksi otot yang 

sangat kuat (power full) dalam mereaksi dengan cepat, pembebanan dinamik atau 

peregangan otot-otot yang diperlukan.   

       Latihan plyometric menggunakan  kekuatan gaya berat untuk meningkatkan 

energi elastis yang tersimpan di otot selama kontraksi eksentrik dari suatu 

kegiatan, beberapa energi yang disimpan itu kemudian dilepaskan pada saat 

kontraksi konsentrik yang menyusul dengan segera. Daya penggerak dan 

pengakuan plyometric sebagai teknik yang bermanfaat untuk meningkatkan 

explosive power. 

        Latihan-latihan plyometric diperkirakan menstimulasi berbagai perubahan 

dalam sistem neuromuskuler, memperbesar kemampuan kelompok-kelompok otot 

untuk memberikan respons lebih cepat dan lebih kuat terhadap perubahan-

perubahan yang ringan dan cepat pada panjangnya otot.  Salah satu ciri penting 

latihan plyometric adalah pengkondisian sistem neuromuskuler sehingga 

memungkinkan adanya perubahan-perubahan arah yang lebih cepat dan lebih 

kuat.  Radcliffe and Farentinos, (1985 : 8-9 )  menyatakan :  latihan plyometric  
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sangat membantu mengembangkan seluruh sistem neuromuskular untuk gerakan-

gerakan power, tidak hanya jaringan yang berkontraksi. 

 

a.  Prinsip-prinsip Latihan Plyometric. 

Dalam kegiatan olahraga, latihan atlet dapat dikaitkan tiga jenis kontraksi 

otot yaitu konsentrik (memendek), isometric (tetap) dan aksentrik 

(memanjang).  Tipe gerakan dalam latihan plyometric adalah cepat, kuat, 

eksplosif dan reaktif. 

                        Latihan plyometric sebagai metode latihan fisik bermanfaat untuk 

meningkatkan power tungkai, dalam melakukan latihan ini juga harus 

mengikuti prinsip-prinsip khusus yang terdiri dari  : 

           1)  Memberi  regangan (stretch) pada otot. 

              Tujuan dari pemberian regangan yang cepat  pada  otot-otot   yang  

terlibat sebelum  melakukan kontraksi (gerak) secara fisiologis untuk   

(a)  Memberi panjang awal yang optimal pada otot. 

(b)  Mendapatkan tenaga elastis 

(c)  Menimbulkan reflek regangan 

                     Maksud pemberian regangan pada otot sebelum berkontraksi adalah 

untuk memberikan panjang awal yang optimal pada otot saat 

berkontraksi.  Panjang awal yang optimal pada otot adalah pada saat otot 

dalam keadaan panjang istirahat (resting length).  Dalam keadaan 
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panjang istirahat, sarkomer mampu menimbulkan daya kontraksi yang 

terbesar (Guyton, 1986 : 126). 

       2)  Beban lebih yang meningkat. 

Dalam latihan plyometric harus menerapkan beban lebih 

(overload) dalam hal beban atau tahanan (resistive), kecepatan 

(temporal) dan jarak (spatial).  Tahanan atau beban yang overload 

biasanya pada latihan plyometric diperoleh dari bentuk pemindahan dari 

anggota badan atau tubuh yang cepat, seperti menanggulangi akibat 

jatuh, meloncat, melambung, memantul dan sebagainya. 

     3)  Kekhususan Latihan Plyometric (spesifik  training plyometric). 

Didalam latihan plyometric harus menerapkan prinsip  

kekhususan,yaitu  : 

a) kekhususan terhadap kelompok otot yang dilatih atau    

kekhususan neurovascular 

b)   kekhususan terhadap sistem energi utama yang digunakan. 

c) kekhususan terhadap pola gerakan latihan (Bompa,1994:32) 

            Agar latihan plyometric untuk melatih lompat jauh dapat memberikan 

hasil seperti yang diharapkan, maka latihan harus direncanakan dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi komponen-komponennya. 

Aspek-aspek yang menjadi komponen-komponen dalam latihan plyometric 

tidak jauh berbeda dengan latihan kondisi fisik yang meliputi  :  volume, 

intensitas yang tinggi, frekuensi dan pulih asal (Chu, 1992 : 14).  
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            Latihan plyometric akan memberikan manfaat pada aspek yang dilatih 

jika dalam pelaksanaan dan penerapannya dilakukan dengan tepat dan 

memenuhi prinsip-prinsip latihan yang telah disarankan.  Dalam menyusun 

program latihan plyometric harus memperhatikan pedoman-pedoman khusus 

yang mempengaruhi terhadap keberhasilan latihan.  Menurut Radcliffe and 

Farentinos ( 1985 : 20-22 ) menjelaskan tentang aspek-aspek khusus untuk 

melakukan latihan plyometric yang tepat dan efektif antara lain adalah  :      

              (1)   pemanasan dan pendinginan ( warm up and warm down ).                         

              (2)   intensitas tinggi. 

              (3)   beban lebih progresif. 

              (4)   memaksimalkan gaya  dan waktu. 

              (5)   melakukan sejumlah ulangan. 

              (6)   istirahat yang cukup. 

              (7)   membangun landasan yang kuat terlebih dahulu. 

              (8)   program latihan individualisasi.        

 

 b.  Bentuk Latihan Plyometric. 

     Latihan-latihan plyometric mungkin tidak ada batasnya mengenai jenis 

dan macam latihan yang dirancang.  Rasa ke ingintahuan, pemahaman dasar 

tentang proses neurovascular yang terlibat serta variasi gerakan 

memungkinkan dikembangkan lagi jenis-jenis latihan plyometric yang baru. 

Dari berbagai macam latihan plyometric yang telah ada, jenis latihan 
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plyometric yang dilakukan untuk meningkatkan power otot tungkai yang 

berhubungan dengan nomor lompat jauh, harus bersifat khusus, yaitu latihan 

yang ditujukan untuk pengembangan otot pinggul dan tungkai ( Radcliffe dan 

Farentinos,1985:15-19). Latihan knee-kuck jump dan latihan squat jump 

merupakan bentuk latihan  double leg take of,  kedua latihan ini menggunakan 

loncatan-loncatan ke atas.   

     Seorang atlet untuk dapat memperbaiki kualitas fisiknya dalam setiap 

penampilannya, tentunya harus melalui waktu yang panjang dengan jalan 

berlatih secara teratur dan terukur.  Untuk pelompat jauh sangat membutuhkan 

power yang optimal dan kecepatan dalam artian faktor power dan kecepatan 

harus dikembangkan secara optimal sejalan dengan kebutuhan khusus 

pelompat jauh.  

              Power dapat dipandang sebagai kekuatan explosive yang banyak 

diperlukan di dalam olahraga.  Dengan menggunakan kekuatan dan kecepatan 

kontraksi otot akan mempengaruhi kemampuan explosive otot, otot yang 

mempunyai explosive yang besar hampir dipastikan mempunyai kekuatan dan 

kecepatan yang besar pula (Pyke, 1991 : 93-129 ).  Power masih menurut 

(Pyke, 1980 : 43) dinyatakan sebagai kekuatan explosive dan banyak 

dibutuhkan oleh cabang-cabang olahraga yang predominan kontraksi otot 

cepat dan kuat, kedua unsur ini saling mempengaruhi, otot yang mempunyai 

power yang besar dapat dipastikan mempunyai nilai kekuatan yang besar.  

Masih mengenai power menurut Harsono, (1988 : 176-180) merupakan hasil 
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dari kekuatan dan kecepatan.  Sebagai contoh ; kalau dua orang individu 

masing-masing dapat mengangkat beban yang beratnya 50 kg, akan tetapi 

yang seorang dapat mengangkatnya lebih cepat dari pada yang lain, maka 

orang itu dikatakan mempunyai power atau daya yang lebih besar dari pada 

orang yang mengangkatnya lebih lambat. Bompa(1994:77-89) menyampaikan 

bahwa bentuk latihan plyometric seperti melangkah, melompat, meloncat 

dengan satu kaki, pada latihan knee-tuck jump dan squat jump adalah bentuk 

latihan untuk meningkatkan power tungkai. 

  Bentuk latihan knee-tuck jump dan latihan squat jump merupakan bentuk 

latihan untuk meningkatkan power dan kecepatan, karena latihan ini akan 

membentuk kemampuan unsur kekuatan dan unsur kecepatan otot.Telah 

dimengerti bahwa latihan knee tuck jump dan latihan squat jump sama-sama 

meningkatkan power otot tungkai diantaranya adalah  :  flexors, gastronemius, 

quadriceps, hamstrings dan gluteals, namun perlu disadari bahwa gerakan 

dari kedua jenis latihan tersebut ada sedikit perbedaan karakteristiknya.  

Latihan plyometric knee tuck jump, dilihat dari posisi awal berdiri kemudian 

melompat dengan kedua paha disisi terlihat bahwa gerakan yang terjadi 

adalah  flexi coxae dan extensi genu sehingga otot paha dan otot perut lebih 

dominan bekerja dan otot tungkai menahan pada saat mendarat. 

 

 

 

Gambar  7  Latihan Plyometric Knee Tuck Jump  
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    Latihan plyometric squat jump, dilihat dari posisi awal berdiri jongkok 

kemudian meloncat dengan mengangkat tubuh keatas, disini terlihat bahwa 

gerakan yang terjadi adalah extensi coxae dan extensi genu sehingga otot paha 

sedikit bekerja dan otot tungkai lebih banyak menahan pada saat mendarat. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Fleksibilitas Togok.     

              Fleksibilitas togok merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dalam rangka meningkatkan prestasi lompat jauh. Dimana kualitas 

fleksibilitas seseorang akan berpengaruh komponen-komponen biomotor yang 

lain. Ada beberapa keuntungan bagi atlet yang memiliki kualitas fleksibilitas 

yang baik, antara lain ; (1) akan memudahkan atlet dalam menampilkan 

berbagai kemampuan gerak atau ketrampilan, (2) menghindarkan diri dari 

kemungkinan akan terjadinya cidera pada saat melakukan aktivitas, (3) 

memungkinkan atlet untuk dapat melakukan gerak yang ekstrim, (4) 

memperlancar aliran darah, sehingga darah yang mengalir akan sampai pada 

serabut otot. Oleh karena itu fleksibilitas merupakan unsur dasar yang juga 

Gambar   8   Latihan Plyometric Squat Jump  
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harus ditingkatkan, terutama pada atlet yang masih muda usianya. Pada atlet 

yang sudah dewasa, fleksibilitas harus tetap dipelihara agar tetap baik yaitu 

melalui latihan peregangan (stetching), karena dengan bertambahnya usia 

seseorang, maka tingkat fleksibilitasnya akan menurun. Oleh karena itu, 

fleksibilitas harus selalu dilatihkan minimal dua kali setiap sesi latihan, yaitu 

pada saat pemanasan (warm-up) dan pada saat pendinginan (cooling-down). 

Apabila bagi para atlet top atau profesional dengan sesi latihan 2 kali (4 kali 

stretching) dalam satu hari, maka fleksibilitas harus dilakukan minimal 5 kali, 

yaitu tambahan 1 kali stretching yang deilakukan menjelang tidur. Hal itu 

dilakukan untuk memelihara agar otot selalu dalam kondisi yang elastis, dan 

persendian juga selalu lentuk. 

   Fleksibilitas mengandung pengertian, yaitu luas gerak satu persendian 

atau beberapa persendian. Ada dua macam fleksibilitas, yaitu (1) fleksibilitas 

statis, dan (2) fleksibilitas dinamis. Pada fleksibilitas statis ditentukan oleh 

ukuran dari luas gerak (range of motion) satu persendian atau beberapa 

persendian. Sebagai contoh untuk mengukur luas gerak persendian tulang 

belakang denga cara sit and reach test. Adapun caranya adalah seseorang 

duduk dengan kedua tungkai rapat dan lutut lurus ke depan, kedua tangan 

berusaha meraih ujung telapak kaki dengan lutut tetap menempel di lantai. 

Contoh tersebut merupakan bentuk dari fleksibilitas yang statis, yaitu posisi 

badan tetap dalam keadaan dian tidak melakukan gerak aktivitas.  Sedang 

pada fleksibilitas dinamis adalah kemampuan seseorang dalam bergerak 
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dengan kecepatan yang tinggi. Sebagai contoh fleksibiltas dinamis dalam 

cabang olahraga senam perlombaan. 

   Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemampuan 

fleksibilitas seseorang antara lain adalah (1) elastisitas otot, (2) tendo dan 

ligamenta, (3) susunan tulang, (4) bentuk persendian, (5) suhu atau temperatur 

tubuh, (6) umur, (7) jenis kelamin dan (8) bioritme. Tingkat elastisitas otot, 

tendo dan ligamenta sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu atau temperatur 

tubuh dan temperatur lingkungan, semakin panas suhu tubuh dan suhu 

lingkungan maka kondisi otot akan relatif lebih elastis dari pada suhu 

tubuhnya normal. Untuk itu sebelum aktivitas fisik dalam olahraga harus 

didahului dengan pemanasan agar suhu tubuh naik, sehingga kondisi otot 

relatif fleksibel. Dengan pemanasan yang berusaha untuk menaikkan suhu 

tubuh, maka otot siap untuk dilakukan peregangan (stretching), sehingga tidak 

akan membahayakan  bagi dirinya sendiri.  

   Susunan tulang dan bentuk persendian ikut berpengaruh terhadap 

fleksibilitas otot. Artinya, bahwa tidak semua persendian dapat melakukan 

gerakan yang sama, hanya persendian tertentu yang dapat melakukan gerakan-

gerakan rotasi, fleksi, ante fleksi, adduksi maupun abduksi. Oleh karena itu 

pada persendian tertentu hanya dapat melakukan gerakan tertentu pula, 

sehingga kondisi fleksibilitasnya juga berbeda-beda.  

   Umur dan jenis kelamin berpengaruh terhadap tingkat fleksibilitas 

seseorang. Oleh karena itu, tingkat fleksibilitas pada usia anak-anak relativ 
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lebih fleksibel dari pada saat usia dewasa apalagi pada orang tua. Kondisi 

fleksibilitas yang terbaik rata-rata dicapai pada umur kira-kira 15-16 tahunan. 

Sedangkan jenis kelamin juga berpengaruh terhadap fleksibilitas, di mana 

wanita lebih fleksibel dari pada laki-laki (Bompa, 1994 : 318).  

    Bioritme berpengaruh terhadap tingkat fleksibiltas. Bioritme adalah 

gelombang atau irama hidup manusia pada waktu-waktu tertentu dalam satu 

hari. Sebagai contoh keadaan pada pagi hari akan berbeda dengan keadaan 

pada siang hari dan sore atau bahkan malam hari. Ada beberapa prinsip yang 

harus diperhatikan sebelum latihan stretching dilakukan, antara lain adalah :  

a.  Harus didahului dengan aktivitas pemanasan, yaitu dalam bentuk jogging, 

lari di tempat (skipping), atau bermain tali (skipping ropc) yang bertujuan 

untuk menaikkan suhu atau temperatur tubuh, sehingga denyut jantung 

mencapai antara 120-130 kali permenit. 

b. Waktu peregangan yang dilakukan sebelum latihan inti, setelah pemanasan, 

berkisar antara 20-25 detik untuk setiap jenis peregangan. Sedangkan 

peregangan pada saat setelah latihan inti (pendinginan) waktunya tidak 

lebih dari 10-15 detik untuk setiap jenis peregangan. 

 c. Gerak yang dilakukan pada saat peregangan tidak boleh menghentak-

hentak (mendadak), tetapi harus perlahan dan setelah ada rasa sedikit tidak 

nyaman di otot di tahan selama waktu yang ditentukan seperti di atas. 

d.  Selama proses peregangan tidak boleh menahan nafas, tetapi pernafasan 

tetap harus berjalan normal seperti biasa. Adapun cara pernafasannya, 
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tarik nafas dalam-dalam sebelum melakukan peregangan dan keluarkan 

nafas saat peregangan. 

e.  Peregangan dimulai dari kelompok otot besar terlebih dahulu, baru menuju 

pada kelompok otot kecil. 

    Secara garis besar metode latihan fleksibilitas menurut Stone dan 

Kroll (1991 : 61) ada tiga macam bentuk peregangan (stretching), yaitu 

(1) balistik, (2) statis, dan (3) dibantu oleh pasangannya. Sedangkan 

menurut Hinson (1995 : 8) ada empat macam peregangan, (1) statis, (2) 

dinamis, (3) propioceptive neuromuskular facilities (PNF), dan (4) 

balistik. Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas pada dasarnya 

memiliki kesamaan, yaitu;  balistik, statis, dinamis dan PNF. 

    Setelah temperatur tubuh atlet suhunya meningkat, dengan 

parameter denyut jantungnya sudah mencapai antara 120-130 kali per 

menit, maka dilakukan latihan peregangan (stretching). Adapun urutan 

dalam melakukan peregangan  dimulai dari metode balistik, statis, dinamis 

dan diakhiri dengan metode PNF.  Berikut ini urutan serangkaian metode 

latihan fleksibilitas. 

1)  Peregangan balistik menurut Bowers dan Fox (1992 : 245) bentuknya 

sama dengan senam calisthenics, yaitu bentuk dari peregangan pasif 

yang dilakukan dengan cara gerakan yang aktif. Adapun ciri dari 

peregangan balistik adalah dilakukan secara aktif dengan cara 

gerakannya dipantul-pantulkan ( jawa : di entul-entul ) (bouncing or 
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bobbing) ( Bompa, 2000 : 32 ). Artinya, gerakan untuk otot yang sama 

dan pada persendian yang sama dilakukan secara berulang-ulang. 

Sebagai contoh pada gerakan mencium lutut yang dilakukan berulang-

ulang, dengan posisi duduk tungkai lurus ke depan, dan saat kedua 

tangan berusaha meraih kedua ujung kaki (mencium lutut) lutut tetap 

lurus menempel dilantai. Gerakan mencium lutut dientul-entul dari 

perlahan hingga cepat, dengan luas ruang gerak persendian punggung 

kira-kira 80% saja. 

2) Peregangan statis adalah gerakan peregangan pada otot-otot yang 

dilakukan secara perlahan-lahan hingga terjadi ketegangan dan 

mencapai rasa nyeri atau rasa tidak nyaman (discomfort zone) pada 

otot tersebut. Untuk selanjutnya posisi pada saat rasa tidak nyaman 

tersebut dipertahankan untuk beberapa saat. Adapun lama waktu untuk 

menahan posisi tidak nyaman tersebut seperti telah dikemukakan 

dalam prinsip-prinsip latihan peregangan. 

 3) Peregangan dinamis adalah gerakan yang dilakukan  dengan 

melibatkan otot-otot dan persendian. Gerakan peregangan dinamis 

dilakukan secara perlahan dan terkontrol (terkendali) dengan pangkal 

gerakannya adalah pada persendian. Oleh karena itu kunci dan 

penekanan pada peregangan dinamis adalah pada cara gerakannya 

yang dilakukan secara perlahan dan terkontrol tersebut. Adapun yang 

dimaksud dengan gerakan perlahan, yaitu dilakukan dengan cara yang 
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halus dan tidak menghentak-hentak. Sedangkan gerakan yang 

terkontrol, artinya gerakan yang dilakukan hingga mencapai seluas 

ruang gerak dari persendian yang dikenai lantai. Sasaran dari 

peregangan dinamis adalah untuk memelihara dan meningkatkan 

kelentukan persendian, tendo, ligamenta dan otot. Adapun perbedaan 

yang terjadi antara peregangan statis dan dinamis, terutama pada cara 

melakukan gerakannya dan sasaran yang dikenai dalam latihan. 

Gerakan pada peregangan statis setelah mencapai rasa nyeri (tidak 

nyaman) dipertahankan dalam beberapa waktu. Jadi peregangan yang 

dilakukan secara statis. Sedangkan peregangan dinamis adalah 

sebaliknya, yaitu diregang-regangkan secara aktif seluas ruang gerak 

persendian yang dilatihkan. Sasaran pada peregangan statis adalah 

kelenturan (elastisitas) otot, sedangkan pada peregangan dinamis 

adalah kelenturan persendian. Oleh karena itu kedua jenis peregangan 

tersebut cocok digunakan sebagai metode latihan fleksibilitas.  

4) Peregangan dibantu pasangan /alat (PNF) ini diperlukan adanya 

bantuan dari orang lain (pasangan) atau menggunakan pasangan lain 

untuk membantu memudahkan gerakan peregangan agar mencapai 

target. Bantuan dari orang lain atau peralatan bertujuan untuk 

membantu meregangkan otot hingga mencapai posisi statis dan dapat 

dipertahankan posisinya dalam beberapa waktu. Dengan demikian 

orang yang melakukan peregangan, otot-ototnya akan melawan tenaga 
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(gaya) dari pasangannya (peralatan yang dipakai) dalam bentuki 

kontraksi otot secara isotonik. Untuk itu sasaran otot yang diregangkan 

dengan cara PNF bersifat antagonis (berlawanan).   Karena dalam 

melakukan lompatan tidak hanya faktor kekuatan dan kecepatan saja 

yang dibutuhkan tetapi kelenturan dan keluwesan atlet dalam 

melakukan lompatan juga dibutuhkan, sehingga atlet dalam melakukan 

lompatan harus benar-benar menerapkan teknik lompatan yang betul.  

Untuk mendapatkan keluwesan tersebut sangat dibutuhkan dukungan 

fleksibilitas tubuh yang baik.  Biasanya tubuh yang fleksibilitasnya 

kurang baik , maka tubuh akan cenderung kaku dalam melakukan 

gerakan sehingga atlet sulit mencapai prestasi yang maksimal.  

Suharno HP ( 1986  :  69 ) menyatakan “ fleksibilitas adalah suatu 

kemampuan dari seseorang dalam melaksanakan gerakan dengan 

amplitude yang luas atau kemampuan seseorang dalam melakukan 

gerakan-gerakan jasmani atau usaha fleksibilitas tubuh atau 

persendian-persendian tertentu. 

 

4.   Lompat Jauh Gaya jongkok. 

       Lompat jauh gaya jongkok adalah salah satu nomor yang terdapat pada 

cabang olahraga atletik. Lompat adalah istilah yang digunakan dalam cabang  

olahraga atletik yaitu melakukan tolakan dengan satu kaki, baik untuk nomor 

lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi maupun lompat galah.  Sedang 
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lompat jauh gaya jongkok adalah gerakan melompat yang menggunakan 

tumpuan dengan satu kaki yang bertujuan untuk mencapai jarak yang sejauh-

jauhnya. Cabang olahraga atletik merupakan cabang olahraga yang tertua, 

tertua dalam artian bukan cabang olahraga yang mau mati, tetapi tertua dalam 

artian merupakan cabang olahraga yang adanya lebih dahulu sebelum cabang 

olahraga yang lainnya ada dan sekaligus merupakan induk dari semua cabang 

olahraga, juga merupakan ragam dan pola gerak dasar hidup manusia. 

Gerakan-gerakan dalam cabang atletik merupakan gerakan yang dilakukan 

manusia sehari-hari.  Menurut Ballesteros (1979 : 1), “Atletik diartikan 

sebagai aktivitas jasmani atau latihan fisik, berisikan gerak-gerak alamiah 

dasar atau wajar seperti jalan,lari,lompat dan lempar.  Karena atletik 

merupakan gerakan yang dilakukan manusia sehari-hari, maka hidupnya 

manusia tentu pernah malakukan gerakan lari, jalan, lompat dan lempar”. 

Olahraga atletik sudah dikenal sejak dahulu  dan kemudian mengalami 

perkembangan sesuai dengan kondisi serta mengalami peningkatan dalam 

bidang sarana, teknik dan gaya. 

      Atletik merupakan olahraga yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah 

baik sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sampai pada sekolah 

lanjutan tingkat atas. Hal ini dapat dibuktikan dalam kurikulum yang menjadi 

pedoman seorang pendidik, yaitu dalam mata pelajaran pendidikan jasmani 

dan kesehatan, disekolah lanjutan tingkat atas mata pelajaran atletik setiap 

semester mendapat waktu 2  jam pelajaran.  Lompat jauh pada dasarnya 
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merupakan gabungan antara berlari cepat dan kemampuan untuk mendapatkan 

ketinggian lompatan. Salah satu dari dua kemampuan tersebut biasanya harus 

dikorbankan untuk memperoleh kemampuan yang lain, namun pelompat yang 

baik adalah seorang yang dapat menekan pengorbanan berupa pengurangan 

ketinggian maupun kecepatan. Lompat jauh menurut Aip Syarifudin (1997 : 

90) adalah “ suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki keatas dan 

kedepan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara 

(melayang diudara) yang dilakukan dengan cepat dan jelas melakukan tolakan 

pada salah satu kaki  untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya”. Definisi yang 

lain tentang lompat jauh menurut Yusuf Hadisasmita (1992 : 64) adalah salah 

satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik. Dalam perlombaan lompat 

jauh, seorang pelompat akan berusaha kedepan dengan bertumpu pada balok 

tumpuan sekuat-kuatnya untuk mendarat di bak lompat sejauh-jauhnya. 

Lompat jauh merupakan hasil akumulasi kecepatan horizontal menjelang 

tolakan dan kekuatan vertical yang dihasilkan oleh tolakan itu sendiri.  

Lompat jauh adalah suatu upaya mengontrol kecepatan horizontal tertinggi 

dan merubah kecepatan itu pada saat menolak menjadi kecepatan vertical 

yang jauh dari titik pusat gravitasi (Bruce Longden, 1995 : 14). Lompat jauh 

seperti halnya pada nomor-nomor lompat lainnya, yang merupakan rangkaian 

teknik gerakan, yang terdiri dari awalan, tolakan, melayang dan mendarat. 

Oleh sebab itu perlu penguasaan teknik dan mematuhi peraturannya guna 
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mencapai prestasi dalam lompat jauh. Menurut Bernhart (1993 : 45), “ unsur-

unsur dasar untuk prestasi lompat jauh dan pembangunannya adalah : 

a. Faktor-faktor jasmani (fisik) : terutama kecepatan, tenaga lompat dan 

tujuan yang diarahkan pada ketrampilan. 

b. Faktor-faktor teknik : ancang-ancang persiapan lompat dan perpindahan 

fase melayang dan pendaratan. 

Ada 4 (empat) teknik lompatan yang merupakan rangkaian gerakan yang 

terdiri dari : sub teknik awalan, sub teknik tumpuan, sub teknik sikap badan di 

udara dan sub teknik sikap waktu mendarat (Edi Suparman, 1994 : 5). 

         Sub teknik awalan atau ancang-ancang adalah gerakan untuk mencapai 

kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum mencapai balok tumpuan. Awalan 

lompat jauh seharusnya dilakukan dengan lancer dan kecepatan yang tinggi, 

tanpa adanya gangguan, tanpa mengubah langkah diperbesar atau diperkecil, 

untuk memperoleh kecepatan menumpu pada balok tumpuan dengan cepat 

dan tepat. Sebab perubahan langkah kaki tersebut akan berakibat 

berkurangnya kecepatan dan terganggunya pembentukan momentum untuk 

melompat. Pada umumnya awalan yang digunakan yaitu pada lintasan yang 

berukuran 40 meter sampai 45 meter dan lebar 1,21 meter sampai 1,22 meter, 

(Roji 1996 : 41).  Sedang awalan menurut (Ulrich Jonath, 1995 : 41) yaitu 

pelompat jauh harus memperhatikan langkah awalan untuk mendapatkan hasil 

tolakan yang baik.  Pada langkah akhir setelah tumpuan (take off) inilah, 

pelompat mendapatkan awalan yang baik.  Untuk melatihnya, pelompat dapat 
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menggunakan tanda-tanda sebagai check mark.  Dengan melalui latihan ini 

seorang pelompat akan terbiasa dengan irama langkah dan kecepatan 

langkahnya sebelum melakukan tumpuan (take off). 

   Sub teknik tumpuan atau tolakan dalam lompat jauh memegang peranan 

yang sangat penting, sehingga untuk tumpuan dibutuhkan tungkai untuk 

menolak yang kuat agar  tercapai ketinggian lompatan yang maksimal. 

Menurut Estu Raharjo (1994 : 29) tumpuan menggunakan tungkai yang 

terkuat, pada waktu menumpu badan sedikit condong ke belakang. Tungkai 

ayun diangkat cukup tinggi kedepan atas, kurang lebih sudut tolakannya 45 

derajat. Supaya dapat menghasilkan lompatan yang jauh perlu didukung oleh 

daya ledak otot kaki atau otot tungkai.  Masih senada dengan tumpuan atau 

tolakan, Engkos Kosasih ( 1994 : 67 ) menyatakan bahwa “ Tolakan yaitu 

menolak sekuat-kuatnya pada papan tolakan dengan kaki yang terkuat ke 

atas(tinggi dan ke depan)”.  Tujuan dari tahap ini adalah untuk merubah arah 

lari dengan mengangkat titik berat badan ke atas. 

        Sub teknik gerakan melayang di udara.  Gerakan ini juga mempunyai 

peranan yang sangat besar untuk menjaga keseimbangan dan persiapan 

mendarat yang baik, sehingga juga sangat menentukan jauhnya lompatan.  

Dengan penguasaan teknik melayang di udara yang memadai maka dengan 

berpedoman semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melayang di udara 

akan semakin jauh hasil lompatan yang dicapai.  Melayang juga merupakan 

lanjutan dari gerak tolakan pada papan tumpuan dan berakhir saat tumit 
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menyentuh pasir pada bak lompat.  Sikap dan gerak badan di udara sangat erat 

kaitannya dengan kecepatan awalan dan kekuatan tolakan.  Pada saat 

pelompat kehilangan kontak dengan tanah setelah melakukan tolakan, 

pelompat tidak mempunyai kesempatan yang panjang untuk melakukan 

gerakan melayang secara melengkung, gerakan di udara ini hanya dapat 

menahan keseimbangan untuk mempersiapkan pendaratan yang baik dengan 

kemungkinan kehilangan keseimbangan yang kecil pada saat mendarat.  Pada 

saat melayang, seorang pelompat harus berusaha untuk mempertahankan diri 

di udara sehingga tidak cepat jatuh.  Salah satu upaya untuk mampu bertahan 

saat di udara, tungkai yang ada dibelakang di ayun kedepan dengan maksimal.  

Jonath U. et al (1987 : 200) menyatakan  bahwa “ pada fase melayang 

bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan mempersiapkan pendaratan”. 

               Sub teknik gerakan pendaratan merupakan akhir dari sebuah tugas yang 

dilakukan oleh seorang pelompat, namun hal itu sangat penting untuk meraih 

lompatan yang jauh, dan pendaratan juga merupakan kelanjutan dari 

rangkaian gerak yang penting untuk mendapatkan momentum yang diperoleh 

dari awalan, tolakan dan melayang di udara. Selanjutnya gerakan yang masih 

biasa dilakukan oleh seorang pelompat adalah menjulurkan tungkai kedepan 

sejauh mungkin dan menendukkan kepala, gunanya untuk membantu titik 

berat badan maju kedepan. Salah satu prinsip yang harus dipahami dalam 

mendarat adalah untuk mencapai sejauh mungkin jarak lompatan. Seorang 

pelompat harus meraih jarak dengan lutut dari setiap inchi yang diraihnya, 
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tetapi raihan jangan terlalu jauh, karena dapat mengakibatkan hilangnya 

kontrol pada saat akhir pendaratan. Dengan otomatisasi gerak pendaratan 

yang dikuasai oleh pelompat maka pelompat sudah tidak perlu lagi 

berkonsentrasi pada bagian cara untuk mencapai lompatan yang terjauh. 

        Adapun urutan proses pembelajaran dalam lompat jauh adalah sebagai 

berikut  :  

a.   Pemanasan . 

            Seperti halnya sebuah kendaraan, tidak akan bisa berjalan dengan 

baik bila    temperatur tidak naik dan betul-betul dipanasi. Secara fisiologi 

“motor ”manusia   pun tidak akan “menyala” sebelum dipanasi.  Sebagai 

kelanjutan dari sebuah perumpamaan kendaraan tersebut, kendaraan pun 

harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Demikian juga pada 

seorang atlet yang akan bertanding atau berlomba harus melakukan 

pemanasan terlebih dahulu, hal ini untuk menghindari berbagai 

kemungkinan dalam olahraga. Apabila pertandingan itu dilakukan dalam 

waktu yang lama, permulaannya dapat dijadikan pemanasan (warming 

up), karena otot dan organ-organ tubuh tidak dapat bekerja dengan baik 

tanpa adanya suatu pemanasan terlebih dahulu, sebagian tenaga akan 

punah dan tidak akan dapat pulih kembali dalam waktu yang pendek, dan 

apabila seseorang akan membuat start yang kuat, keletihan akan datang 

sebelumnya. Apabila perlombaan itu perlombaan jangka pendek, yaitu 

perlombaan-perlombaan yang membutuhkan intensitas yang lebih tinggi, 
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seperti ; sprint, lempar, lompat dan lari estafet maka selain sipelaku itu 

tidak dapat menjalankan perlombaan itu dengan baik, atletpun mempunyai 

kecenderungan cidera yang besar. Pemanasan merupakan persiapan umum 

dan bersifat progresif yang seharusnya memberikan hasil bagi otot-otot, 

sendi-sendi dan organ tubuh yang lainnya.  Bahkan sering kali persiapan 

umum yang dialami oleh atlet pemula hanyalah merupakan suatu warming 

up saja dan sering  diabaikan, tetapi bagi atlet yang sudah berpengalaman 

pemanasan yang dilakukan bisa dianggap sebagai latihan secara 

menyeluruh atau sesuatu yang tidak akan ditinggalkan. Oleh karena itu 

tujuan pemanasan lebih banyak berhubungan dengan segi psikologis dari 

pada segi fisiologis.   

       Aspek-aspek fisiologis yang ditujukan untuk mengadaptasikan atau 

menyesuaikan faktor-faktor organic,syaraf otot, konsentrasi biokimia atau 

suatu metabolisme serta kejiwaan.                                                              

               Faktor organik disini merupakan suatu usaha untuk mempersiapkan 

organ tubuh agar organ tersebut mampu menghasilkan tenaga yang 

optimal dan mempunyai tingkat rekavere atau pemulihan yang lebih baik. 

                Faktor syaraf otot adalah suatu sistem untuk memberikan manfaat 

yang lebih baik bagi tenaga. Mampu memberikan peredaran darah yang 

lebih baik pada serabut-serabut otot dan penambahan temperatur pada 

tubuh serta pencegahan dari cidera. Stimulasi dari sistem syaraf yang 

dapat mengatur gerak atau siklus kerja dan reaksi dari syaraf yang lebih 
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baik, dan ini penting untuk olahraga yang memerlukan kecepatan seperti 

lari, lempar, lompat dan yang lain. 

           Faktor biokimia adalah suatu interaksi dengan sistem yang 

menghantarkan elemen-elemen tenaga keseluruh tubuh dan fasilitas dari 

pemakaian tenaga yang efisien terutama pada latihan-latihan yang 

memerlukan daya tahan  atau stamina. 

          Faktor kejiwaan, yang salah satunya adalah kecemasan, kecemasan 

disini menurur Sugianto (1999 : 107) merupakan reaksi normal pada 

situasi tertentu.  Keadaan cemas ada hubungannya dengan rasa takut atau 

suatu situasi tertekan. Rasa cemas bisa menurunkan efisiensi perceptual, 

tetapi pada tingkat yang rendah menimbulkan kesiapan karena organisme 

dapat membedakan stimulus lingkungan dengan lebih baik. Dalam 

menghadapi suatu pertandingan, kecemasan sering timbul. Bagi atlet yang 

sudah berpengalaman, biasanya bisa mengontrol suatu kecemasan dengan 

baik sehingga tidak mengganggu konsentrasi pada saat bertanding, tetapi 

bagi atlet yang belum berpengalaman, kecemasan yang timbul bisa 

berlebihan sehingga akan sangat mengganggu konsentrasi dan berakibat 

tidak baik terhadap penampilannya Jadi pemanasan disini berfungsi untuk 

menyiapkan mental dalam menghadapi suatu aktivitas guna memperoleh 

pengontrolan otot-otot yang bekerja secara otomatis dalam menghadapi 

kecemasan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

59 

                 Pelaksanaan pemanasan dilakukan secara bertahap, dari yang 

ringan  ke yang lebih berat, dan bisa dilakukan secara berganti-ganti, 

misalnya dari lari-lari lalu ke latihan yang bersifat umum dan dilanjutkan 

ke yang bersifat khusus. Akhirnya kelompok otot yang memang 

berhubungan dengan aktivitas itu bisa dilatih dengan sempurna.  

            b.  Inti . 

  1)   Latihan fisik dalam lompat jauh gaya jongkok. 

                Dalam permasalahan ini untuk latihan fisik lompat jauh gaya 

jongkok, penulis menyajikan dengan latihan plyometric knee-tuck 

jump  dan latihan plyometric squat jump  Latihan ini merupakan 

latihan untuk mengembangkan daya ledak otot tungkai. Latihan 

plyometric  seperti  ini merupakan bentuk latihan isotonik. Latihan 

plyometric mempunyai spectrum yang luas, terdiri dari latihan 

berbentuk sederhana sampai dengan latihan yang mempunyai variasi 

yang komplek dan latihan ini sangat penting untuk mengembangkan 

kerja otot-otot kaki dan panggul. Bentuk latihan pengembangan otot 

tungkai ini, selain latihan knee-tuck jump dan squat jump seperti yang 

dilakukan dalam penelitian, masih banyak gerakan-gerakan lain yang 

bisa mengembangkan otot tungkai, misalnya ; latihan melompat 

dengan kaki mengangkang (split jump), latihan gaya menggunting 

(scissor jump), melompati bangku (box jump), latihan langkah lompat 
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menyebrang jalan (stride jump crossover), dan latihan langkah 

melompat dengan satu kaki (single leg stride jump). 

  Untuk mendapatkan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot 

dibutuhkan waktu, sebab hal tersebut tidak dapat timbul dalam waktu 

yang singkat. Jadi timbulnya kekuatan dan kecepatan kontraksi otot 

diperlukan program latihan fisik.  Program latihan fisik tersebut 

bertujuan untuk memperbaiki sistem energi (terutama penyediaan 

energi anaerobik), memperbaiki sistem persyaratan pada otot serta 

menambah serabut otot. Selain latihan isotonik, latihan isometrik dan 

latihan isokinetik juga dapat dipergunakan untuk meningkatkan 

kekuatan, daya ledak dan daya tahan otot. 

         Kekuatan dan kecepatan kontraksi otot dipengaruhi oleh jenis 

otot yang dominan, sistem metabolisme energi dan sistem syaraf. 

Kekuatan  dan kecepatan kontraksi otot merupakan proyeksi dari daya 

ledak otot.  Kekuatan dan daya ledak otot sangat diperlukan dalam 

pencapaian prestasi olahraga, terutama pada cabang olahraga yang 

memerlukan kekuatan dan kecepatan. 

                  Untuk mendapatkan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot 

dibutuhkan waktu, sebab hal tersebut tidak dapat berhasil dalam waktu 

yang singkat, melainkan membutuhkan waktu yang panjang juga. Jadi 

timbulnya kekuatan dan kecepatan kontraksi otot diperlukan program 

latihan fisik. persyaratan pada otot serta menambah jumlah serabut 
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otot.  Beberapa bentuk latihan yang dipergunakan untuk meningkatkan 

kekuatan, daya ledak dan daya tahan otot adalah dengan latihan 

isotonic, latihan isometric dan latihan isokinetik.  Selain itu masih ada 

juga bentuk latihan untuk meningkatkan atau mengembangkan 

kekuatan dan daya ledak serta daya Program latihan fisik tersebut 

bertujuan untuk memperbaiki sistem energi (terutama penyediaan 

energi anaerobik) dan untuk memperbaiki sistem tahan otot, seperti 

latihan plyometric yang dilakukan dengan menggunakan beban .               

            Ada bentuk-bentuk gerakan latihan plyometric yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kelompok otot panggul dan kaki 

menurut (Bompa, 1994:78) seperti  : 

 a) Bounds, bentuk gerakan ini ditekankan pada gerakan loncat 

setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya, dimana waktu 

melompat atau meloncat dan mendaratnya bisa dengan 

menggunakan dua kaki maupun satu kaki.  Untuk gerakan ini 

otot yang dilatih adalah gerakan fleksi paha, ekstensi lutut, 

ekstensi paha, fleksi lutut dan kaki serta kelompok otot 

adductor dan abductor pada paha.  

 b) Hop, bentuk gerakan ini terutama ditekankan pada kecepatan 

gerakan kaki untuk mencapai gerakan lompat dan loncat yang 

setinggi-tingginya dan gerakan sejauh-jauhnya pada saat 

melakukan pendaratan. Tumpuan mendaratnya gerakan lompat 
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dan loncat dapat dilakukan dengan dua kaki yang bersamaan 

maupun dengan satu kaki.  Untuk gerakan ini otot yang dilatih 

adalah gerakan fleksi paha, ekstensi lutut, ekstensi paha dan 

fleksi paha, fleksi lutut dan kaki serta kelompok otot adductor. 

 c) Jump, bentuk gerakan ini hanya ditekankan pada ketinggian 

gerakan lompat dan loncat dengan satu kaki atau dua kaki 

secara bersama-sama dengan posisi kaki lurus.  Untuk gerakan 

ini otot yang dilatih adalah fleksi paha, ekstensi lutut, dan fleksi 

tungkai, fleksi lutut dan kaki serta kelompok otot adductor dan 

abductor paha.   

2)  Latihan teknik-teknik gerakan dalam lompat jauh gaya jongkok. 

        Pada dasarnya teknik dalam lompat jauh merupakan suatu 

rangkaian gerakan yang efektif mulai dari gerakan awalan, tolakan 

melayang sampai mendarat.  Tujuan utama dari lompat jauh adalah 

dapat melakukan lompatan sejauh-jauhnya. Yusuf Hadisasmita (1992 : 

65 ) menyatakan bahwa , “ lompat jauh terdiri dari unsure-unsur 

awalan, menumpu, melayang dan mendarat.  Keempat unsur ini 

merupakan suatu kesatuan, yaitu urutan dalam lompat jauh yang tidak 

terputus”. Masih senada dengan teknik lompat jauh ( Bernhart, 1993 : 

64 ) menyatakan bahwa fase teknik dalam lompat jauh meliputi : 

ancang-ancang, persiapan untuk melompat, fase melayang, dan fase 
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mendarat.  Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, unsur-unsur 

dalam lompat jauh dapat diuraikan sebagai berikut  : 

a)  Awalan. 

              Awalan merupakan suatu gerakan permulaan dalam 

bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu 

melakukan tolakan. Awalan pada hakekatnya merupakan 

gerak awal berlari dari nomor lompat jauh dengan kecepatan 

maksimal menuju gerak tumpu, dengan sifat gerak kedepan.  

Gerakan awalan harus dilakukan dengan konsentrasi yang 

baik dan rilex agar gerakan selanjutnya yaitu pada papan 

tolak tidak menimbulkan keragu-raguan.  Awalan merupakan 

gerakan dalam lompat jauh yang dilakukan dengan lari yang 

secepat-cepatnya untuk mendapatkan kecepatan setinggi-

tingginya sebelum melakukan tolakan, ( Aip Syarifudin, 

1997 : 74 ). Kecepatan yang diperoleh disebut kecepatan 

horizontal yang sangat berguna untuk meningkatkan daya 

ledak pada waktu melakukan tolakan kedepan atas. Teknik 

awalan lompat jauh dilakukan dengan lari dimana frekuensi 

dan panjang langkah harus konstan.  Dengan tujuan agar kaki 

tumpu tepat menumpu pada balok tumpuan tanpa 

mengurangi dan merubah langkah. Lari awalan dalam lompat 

jauh pada umumnya dilakukan dengan jarak antara 30 sampai 
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40 meter.  Pada jarak lari awalan tersebut bagi seorang atlet 

lompat jauh sudah mendapat kecepatan maksimal.  Menurut 

Sunaryo Basuki (1979 : 97), awalan lompat jauh harus 

dijalankan dengan lancer dan kecepatan tinggi, tanpa adanya 

gangguan dengan mengubah langkah diperkecil atau 

diperbesar untuk memperoleh ketepatan bertumpu pada 

balok.  Sebab perubahan langkah tersebut dapat berakibat 

berkurangnya kecepatan dan terganggunya pembentukan 

momentum untuk melompat. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

pada waktu melakukan awalan  adalah  : 

(a) Hindarkan dorongan dengan cara memperpendek atau     

memperpanjang langkah 

                  (b) Supaya lompatan tinggi, usahakan untuk menekankan 

gerak pada tungkai ayun dan sesuaikan panjangnnya. 

    b)  Tolakan. 

     Tolakan dalam lompat jauh memegang peranan yang 

sangat penting. Tolakan merupakan gerak lanjutan dari 

kecepatan lari yang maksimal saat awalan.  Engkos Kosasih  ( 

1994 : 67 ) menyatakan bahwa, “ Tolakan yaitu menolak 

sekuat-kuatnya pada papan tolakan dengan kaki yang terkuat 

keatas (tinggi dan ke depan)”.  Tujuan dari tahap ini adalah 
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untuk merubah arah lari dengan mengangkat titik berat badan 

ke atas.         

   Tolakan merupakan gerakan perpindahan yang sangat 

cepat antara lari awalan  dengan gerakan diudara.  Dalam hal 

ini terjadi perubahan atau perpindahan gerakan mendatar atau 

horizontal ke gerakan vertical yang dilakukan dengan cepat.  

Menurut Aip Syarifudin  ( 1997 : 91 ), “ Gerakan tolakan harus 

dilakukan dengan tungkai yang kuat agar tercapai tinggi 

lompatan yang cukup, tanpa kehilangan kecepatan maju”.   

   Dari segi pandang biomekanik, tolakan dalam lompat 

jauh adalah suatu proses yang komplek dan rumit.  Tolakan 

bukan hanya hasil dari kecepatan menolak melainkan juga 

berasal dari aktifnya gerak otot pinggul dengan kekuatan 

penuh, ayunan kaki, gerakan tangan dan bahu merupakan gerak 

koordinasi yang baik.  Kecepatan diudara tergantung pada 

awalan tolakan dan ketinggian gerak vertical yang 

berhubungan dengan titik berat badan dan lamanya sikap 

diudara. 

                Tolakan pada lompat jauh selalu menggunakan 

kekuatan dan kecepatan yang penuh, sehingga jalannya titik 

berat badan kedepan dapat optimal pada saat melakukan 

tolakan.  Ada gerakan condong kebelakang dan kedepan untuk 
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mendapatkan ketinggian tolakan.  Untuk mempertinggi 

lompatan yang cukup tanpa mengorbankan kecepatan, maka 

sudut badan pada waktu menumpu tidak terlalu condong 

kedepan seperti pada waktu lari cepat, tetapi juga tidak 

menengadah seperti saat menolak pada lompat tinggi karena 

bisa menghambat jauhnya lompatan. Berat badan sedikit 

kedepan dengan gerakan menambah ketinggian  dan 

pandangan kedepan. 

                  c)   Melayang atau sikap badan di udara. 

Melayang atau sikap badan di udara adalah merupakan lanjutan 

dari gerak tolakan pada papan tumpuan dan berakhir saat tumit 

menyetuh pasir pada bak lompat. Sikap dan gerakan badan saat 

di udara sangat erat kaitannya dengan kecepatan awalan dan 

kekuatan tolakan.  Pada saat pelompat pelompat kehilangan 

kontak dengan tanah setelah melakukan tolakan, pelompat 

tidak mempunyai kesempatan yang panjang untuk melakukan 

gerakan melayang secara melengkung, gerakan di udara ini 

hanya dapat menahan keseimbangan untuk mempersiapkan 

pendaratan yang baik dengan kemungkinan kehilangan 

keseimbangan yang kecil pada saat mendarat.  Pada saat 

melayang, seorang pelompat harus berusaha untuk 

mempertahankan diri diudara agar tidak cepat jatuh.  Salah satu 
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upaya untuk mampu bertahan sesaat di udara, tungkai yang ada 

di belakang harus diayun kedepan secara maksimal.  Jonath 

U.Haag A (1987:200) menyatakan bahwa “ pada fase 

melayang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan 

mempersiapkan pendaratan”.  Dengan demikian yang lebih 

penting menurut peneliti, disamping harus mempertahankan 

badan saat diudara, juga harus mempertahankan terpeliharanya 

keseimbangan badan pada saat di udara . 

                   d)  Mendarat. 

      Mendarat merupakan kelanjutan dari rangkaian gerak 

yang penting untuk mendapatkan momentum yang diperoleh 

dari awalan dan tolakan.  Mendarat juga merupakan rangkaian 

gerakan yang terakhir dari lompat jauh.  Sebelum ada gerakan 

pendaratan, gerakan yang harus dilakukan oleh seorang 

pelompat ialah menjulurkan tungkai kedepan sejauh mungkin 

dan menundukkan kepala, kemudian mendarat pada kedua 

tumit terlebih dahulu dan mengeper, dengan kedua lutut 

dibengkokkan (ditekuk), berat badan dibawa kedepan supaya 

tidak jatuh ke belakang dengan diikuti ke dua tangan lurus 

kedepan.  Soegito ( 1992 : 41 ) mengemukakan hal-hal yang 

perlu diperhatikan saat mendarat dalam lompat jauh, yaitu  : 
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(1) Pada saat badan akan jatuh ditanah, lakukan gerakan      

sebagai berikut  : 

                    (a)   Luruskan kedua kaki kedepan. 

                   ( b)   Rapatkan kedua kaki. 

                     (c)   Ayunkan kedua lengan kedepan. 

                     (d)   Berat badan dibawa kedepan. 

                 (2)   Pada saat jatuh atau mendarat. 

                    (a)   Usahakan jatuhnya kaki rapat dan sejajar. 

                    (b)  Segera lipat kedua lutut. 

                (c)   Bawa dagu kedada sambil mengayun kedua  

tangan kearah belakang. 

      

 

Sedang hal-hal yang perlu dihindari dalam melakukan lompat jauh menurut  Engkos     

Kosasih (1994 : 27) adalah sebagai berikut  :                      

1) Memperbanyak langkah atau memperpanjang langkah 

yang terakhir sebelum bertolak atau bertumpu. 

2)  

 

Sedang hal-hal yang perlu dihindari dalam melakukan lompat jauh menurut 

Engkos Kosasih (1994 : 27) adalah sebagai berikut : 

9 
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1).  Memperbanyak langkah atau memperpanjang langkah yang 

terakhir sebelum menumpu.  

2). Bertolak atau bertumpu dengan tumit dan dengan kecepatan yang 

tidak memadai. 

3) Badan miring jauh kedepan atau ke belakang. 

4) Fase melayang yang tak seimbang. 

5) Salah satu kaki turun mendahului kaki lain pada pendaratan. 

 

c.   Pendinginan. 

                 Pendinginan merupakan suatu upaya untuk menurunkan suhu badan,   

bagian ini bisa disebut sebagai penutup atau penenangan.  Dari puncak bagian 

inti yang dilakukan dengan keras dan sering kali di bawah kondisi tekanan 

terhadap organ tubuh.  Setiap melakukan latihan jangan berhenti secara tiba-

tiba, oleh karena itu setelah latihan inti lakukan pendinginan.  Seorang pelatih 

yang berpengalaman menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang berbeda 

dalam mengakhiri suatu latihan.  Sebagai alternatif setelah melakukan latihan 

inti dan merupakan latihan pendinginan adalah  :lakukan relaksasi dengan 

melakukan kegiatan permainan (game) untuk memberikan rasa senang kepada 

atlet dan berikan evaluasi mengenai latihan yang telah dilakukan sebagai 

bentuk interaksi tambahan. 
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B.  Penelitian Yang Relevan. 

Penelitian yang relevan sangat dibutuhkan untuk mendukung kajian teori 

yang dikemukakan, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan kajian untuk 

hipotesis. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Heru Sulistianto yang berjudul : Pengaruh latihan plyometric 

( Running uphill dan alternate leg bound ) dan kecepatan lari terhadaplari 40 

meter. Hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1.  Latihan plyometric alternate leg bound mempunyai pengaruh yang lebih 

baik dibanding dengan latihan plyometric running uphill terhadap prestasi 

lari 40 meter. 

2.  Ada perbedaan pengaruh antara tinggi rendahnya kecepatan lari terhadap 

hasil latihan running  uphill dan latihan alternate leg bound pada prestasi 

lari 40 meter. 

3. Ada interaksi yang signifikan antara latihan running uphill dan latihan 

alternate leg bound dengan tinggi rendahnya kecepatan lari terhadap 

prestasi lari 40 meter. 

Dengan demikian hasil dari penelitian yang dianggap relevan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa latihan plyometric dapat meningkatkan power otot 

tungkai dan daya ledak yang maksimal serta kekuatan kontraksi otot. 

Meningkatnya power otot tungkai, daya ledak dan kontraksi otot merupakan suatu 

cermin peningkatan adaptasi fungsional neuromusculer dan ini merupakan 
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perbaikan fungsi refleks peregangan ( stretch reflex) dari muscle spindle, yang 

pada akhirnya akan dapat meningkatkan prestasi yang lebih baik.   

 

C.  Kerangka Berpikir. 

            Berdasarkan hasil kajian teori tentang pengertian latihan, tujuan latihan, 

prinsip-prinsip latihan, pengaruh latihan dan fleksibilitas serta power, maka dapat 

dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut  : 

1.  Perbedaan pengaruh latihan plyometric knee-tuck jump terhadap peningkatan 

prestasi lompat jauh gaya jongkok.  

Latihan plyometric knee-tuck jump adalah : gerakan kaki menolak 

bersama-sama pada tanah untuk melompat dengan kaki ditekuk secara vertikal 

dan mendarat lutut ditekuk. Kemungkinan pengaruh yang ditimbulkan dari 

pemberian metode latihan plyometric knee tuck jump tersebut adalah dapat 

meningkatkan power tungkai. Dengan melihat peningkatan power yang 

dihasilkan dari dua komponen yaitu kekuatan dan kecepatan sebagai akibat 

dari latihan tersebut, maka dimungkinkan peningkatan prestasi lompat jauh 

gaya jongkok akan meningkat. 

2. Perbedaan pengaruh latihan plyometric squat jump terhadap prestasi lompat 

jauh gaya jongkok.    

Latihan plyometric squat jump adalah : gerakan meloncat keatas, kaki 

pada saat meloncat lurus dan mendarat dengan ujung kaki, tumit lebih rendah 
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dan agak menekuk lutut. Dengan melihat gerakan tersebut kemungkinan 

pengaruh yang ditimbulkan adalah power tungkai,  yang mana unsur kekuatan 

dan kecepatan dalam latihan ini juga dimungkinkan akan dapat meningkatkan 

prestasi lompat jauh. 

3. Pengaruh interaksi antara latihan  plyometric knee-tuck jump dan latihan 

plyometric squat jump dengan tinggi rendahnya fleksibilitas togok terhadap 

peningkatan presatsi lompat jauh gaya jongkok.   

Walaupun telah diduga bahwa pemberian latihan plyometric knee-tuck 

jump dan latihan plyometric squat jump sama-sama memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok, namun tidak dijamin 

bahwa hal tersebut juga akan berlaku pada kelompok yang memiliki 

fleksibilitas yang berbeda. Untuk mengetahui pengaruh interaksinya akan 

terlihat dari hasil penelitian ini, itupun apabila dalam pemberian latihan betul-

betul intensif dan disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki siswa. 

 

D.  Perumusan Hipotesis. 

            Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut  : 

1. Ada perbedaan pengaruh antara metode latihan plyometric knee-tuck jump dan 

metode latihan plyometric squat jump  terhadap peningkatan prestasi lompat 

jauh gaya jongkok. 
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2. Ada perbedaan peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok antara siswa 

putra kelas XI SMK Negeri I Bendo yang memiliki fleksibilitas togok tinggi 

dan fleksibilitas togok rendah. 

3. Ada pengaruh interaksi antara metode latihan plyometric knee-tuck jump dan 

metode latihan plyometric squat jump dengan tinggi rendahnya fleksibilitas 

togok terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok.  
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BAB  III 
          

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A . Tempat dan Waktu Penelitian. 

 

1. Tempat Penelitian. 

       Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri I Bendo Kabupaten Magetan. 

2. Waktu Penelitian. 

       Penelitian dilakukan selama dua 2 bulan atau 8 minggu dan frekuensi 

pertemuan 3 kali dalam seminggu dengan waktu setiap pertemuan 2 jam 

pelajaran ( 90 ) menit  setiap kali pertemuan,  penentuan waktu pembelajaran 

dengan frekuensi tiga kali seminggu  sesuai dengan pendapat Brooks,GA &  

Thomas D. Fahay ( 1984 : 405 ) bahwa dengan prekuensi tiga kali perminggu 

akan terjadi peningkatan kualitas ketrampilan. Dengan alasan bahwa 

pembejaran tiga kali perminggu, disamping memberi kesempatan kepada tubuh 

untuk istirahat juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beradaptasi 

terhadap beban pembelajaran yang diterima. 

       Pertemuan dilakukan diluar jam pelajaran yaitu pada sore hari mulai pukul 

15.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB.  Secara keseluruhan kegiatan perlakuan 

ini berlangsung selama 24 kali pertemuan. Secara terperinci mengenai 

perencanaan waktu penelitian tersebut selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 
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B.  Metode Penelitian 

       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan factorial  2 x  2. Furchan ( 1982 : 362 ) menyatakan  desain 

factorial dua atau lebih variabel dimanipulasi secara simultan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing terhadap variabel terikat, disamping pengaruh-pengaruh 

yang disebabkan oleh interaksi antar variabel.  Menurut Sudjana ( 2002 : 148 ) 

eksperimen factorial adalah sksperimen yang menyangkut sejumlah faktor dengan 

banyak taraf. Demikian dalam penelitian ini desain eksperimennya dengan dua faktor 

yang masing-masing terdiri atas dua taraf.  Sebuah faktor dikombinasikan atau 

disilangkan dengan semua taraf tiap faktor yang ada dalam eksperimen.  Sedang 

menurut Sutrisno Hadi ( 2000 : 462 ) Desain factorial adalah suatu pola yang 

menyediakan kemungkinan bagi penyelidik untuk sekaligus menyelidiki pengaruh 

dari dua jenis variabel eksperimen atau lebih. 

Rancangan penelitian dapat dilihat pada table berikut  : 
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Tabel 3.  Rancangan Penelitian Faktorial  2 x  2 
 

 
                                  Metode Latihan   ( A ) 

 
   Fleksibilitas togok 
 

  ( B ) 
 
 

Latihan plyometric knee-
tuck jump  
                  (a1) 
 

Latihan plyometric squat 
jump  
                  (a2) 

 
   Fleksibilitas Tinggi       
              ( b1 ) 

                          
                  a1b1 

                    (10)        

 
  a2b1      

               (10) 

    
   Fleksibilitas Rendah                
                ( b2 ) 

 
                  a1b2 
                   (10)                       

 
  a2b2 
   (10) 

 
 Prestasi lompat jauh. 

 

Keterangan : 

a1b1 = metode latihan plyometric knee-tuck jump  dengan  fleksibilitas tinggi. 

a2b1 = metode latihan plyometric squat jump  dengan  fleksibilitas tinggi. 

a1b2 = metode latihan plyometric knee-tuck jump dengan fleksibilitas rendah. 

a1b2 = metode latihan plyometric squat jump dengan  flesibilitas rendah.  

(10) = jumlah sampel tiap sel 10 anak. 

                                          

                                           C. Variabel Penelitian. 

          Variabel merupakan istilah dalam kegiatan penelitian yang harus ada dan tidak 

boleh ketinggalan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel  bebas (independent) 

dan satu variabel terikat (dependent), dengan perincian variabel sebagai berikut  : 
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       1.Variabel bebas (independent) terdiri dari  : 

a.Variabel manipulatif, yang terdiri dua perlakuan, yaitu  : 

1) Pemberian metode latihan plyometric knee-tuck jump  

2) Pemberian metode latihan plyometric squat jump  

        b.Variabel atributip yang dikendalikan yaitu fleksibilitas, merupakan       

variabel yang melekat  pada  sampel dan menjadi  sifat dari sampel 

tersebut . 

       2.Variabel terikat (dependent). 

Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah prestasi lompat 

jauh gaya jongkok. 

                                        

                                           D.  Definisi Operasional Variabel.  

       Definisi operasional variabel  dari masing-masing variabel dalam penelitian ini 

perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Untuk 

mendapatkan penafsiran variabel yang sama, maka perlu dijelaskan sebagai berikut  :                  

1. Variabel bebas (independent) terdiri dari  : 

  a. Variabel manipulatif (perbuatan) yang terdiri dari dua perlakuan plyometric 

yaitu : latihan plyometric knee-tuc   jump dan latihan plyometric squat  

jump. 

           Latihan plyometric adalah suatu metode latihan untuk 

mengembangkan daya ledak  ( explosif   power ), suatu komponen penting 
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dari sebagian prestasi olahraga.  Latihan plyometric knee-tuck jump adalah 

loncatan dengan lutut ditekuk dengan kaki menolak pada tanah untuk 

meloncat dan mendarat dengan mengeper.  Sedang latihan plyometric 

squat jump adalah loncatan berjongkok dengan gerakan meloncat ke atas, 

pada saat meloncat keatas kaki  dan mendarat dengan ujung kaki. Masing-

masing latihan dilakukan  2 – 4 set dengan jumlah ulangan 10 sampai 20 

kali dan waktu istirahat kira-kira 2 menit diantara set. 

              b. Variabel atributif ( sifat ), merupakan variabel yang melekat pada sampel   

dan menjadi sifat dari sampel tersebut yaitu fleksibilitas togok yang 

dibedakan tinggi dan rendah, yang merupakan kemampuan seseorang 

dalam melakukan gerakan togok dengan amplitude yang luas atau 

kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan tubuh pada persendian 

tulang belakang.  Untuk pengukuran fleksibilitas togok dilakukan 3 kali 

pengukuran dengan sit and reach dan diambil jarak yang terjauh. 

 

2. Variabel terikat ( dependent ), yaitu kemampuan lompat jauh.                                             

            Kemampuan lompat jauh gaya jongkok adalah suatu bentuk gerakan 

melompat mengangkat kaki keatas dan kedepan 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 ( Aip Syarifudin, 1992 : 90 ).  
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Kemampuan lompat jauh diukur dengan lompat jauh gaya jongkok, nilai yang 

diambil adalah hasil lompatan yang terjauh.      

                                          

E.   Populasi dan Sampel. 

1.  Populasi. 

              Populasi dalam penelitian ini siswa putra kelas XI SMK Negeri I Bendo 

Kabupaten Magetan tahun pelajaran 2009/2010 yang berjumlah 160 siswa, yang 

terdiri dari  80 siswa jurusan teknik otomotif, 40 siswa jurusan teknik audio-vidio 

dan 40 siswa jurusan teknik listrik. 

 

2.  Sampel 

          Mengingat berbagai situasi dan kondisi yang ada pada peneliti, seperti 

tenaga, waktu dan dana serta besar kecilnya resiku yang tertanggung, maka tidak 

mungkin peneliti akan meneliti semua populasi. Oleh karena itu peneliti akan 

meneliti sebanyak 25 % dari jumlah populasi. Hal ini atas dasar setting kelas yang 

hampir rata-rata tiap kelas berjumlah 40 orang. Dan ini sesuai dengan pendapat 

Suharsimi Arikunto (2006 : 134), yang menyatakan jika jumlah subyeknya besar 

dapat diambil antara 20 – 25 % atau lebih dari jumlah populasi.  

           Berdasarkan berbagai keadaan termasuk keadaan populasi, maka sampel 

diambil 40 siswa. Karena jumlah populasinya 160 siswa yang terdiri 4 kelas dan 

tiap kelas ada 40, maka tiap kelas akan diambil 10 siswa dan diambil secara acak 
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dengan tidak membedakan kepada masing-masing anggota populasi. Dari jumlah 

siswa yang terpilih, selanjutnya dilakukan pengukuran fleksibilitas dengan sit and 

reach, untuk mengetahui siswa yang mempunyai kemampuan fleksibilitas tinggi 

dan fleksibilitas rendah. Atas dasar pengukuran fleksibilitas yang telah dilakukan, 

selanjutnya dirangking, sebagai sampel penelitian 20 siswa dikelompokkan 

dengan skor tinggi dan 20 siswa dikelompokkan dengan skor rendah.  Dari 20 

siswa yang telah terpilih dalam setiap taraf, selanjutnya secara random ditetapkan 

dalam dua kelompok latihan, yaitu dengan metode latihan plyometric knee-tuck 

jump dan metode latihan plyometric squat jump yang masing-masing terdiri dari 

10 siswa dengan fleksibilitas tinggi dan 10 siswa dengan fleksibilitas rendah.   

          

F.   Teknik Pengumpulan Data  dan Instrumen 

Untuk mendapatkan data dalam peneletian ini, peneliti melakukan tes dan 

pengukuran: 

1.  Data fleksibilitas. 

Siswa melakukan fleksibilitas togok dengan peralatan sit and reach (Johson, 

1986 : 87).  Tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat fleksibilitas siswa yang 

akan digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya fleksibilitas tersebut. 

2 Data prestasi lompat jauh. 

Siswa melakukan lompat jauh sesuai dengan peraturan PASI ( Competition 

Rules Tahun 2006-2007 )dan data yang diambil adalah data tes awal, data tes 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

81 

pertengahan dan data tes akhir. Tes ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam melakukan lompat jauh. 

     3.   Reliabilita tes. 

Suatu pengukuran yang menghasilkan data yang konsisten ( valid ). Derajat 

reliabilitas ini dinyatakan oleh rentangan dari 0,00 sampai 1,00. 

Pelaksanaan : 1. Testi melakukan melakukan awalan lari dengan jarak 30-

40meter. 

2.  Setelah melakukan lari dengan cepat, dilanjutkan menunpu 

yang keras pada balok tumpuan. 

3.  Setelah melakukan tumpuan yang kuat, pertahankan posisi 

pada saat melayang diudara agar tidak cepat jatuh. 

4.  Pada saat melakukan pendaratan, jaga keseimbangan agar 

posisi pendaratan bisa dilakukan dengan sempurna. 

5.   Dilakukan 3 kali lompatan. 

Dalam tes lompat jauh gaya jongkok ini mendapatkan 

tingkat validitas, reliabilitas dan obyektivitas. Sedang hasilnya 

seperti dibawah ini : 

Validitas : 0,607 

Reliabilitas : 0,963 

Obyektivitas : 0,96 
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Karena tes ini mempunyai reliabilitas tes 0,96, maka hasil 

tes lompat jauh gaya jongkok ini berdasarkan rentangan 0,00-

1,00 sudah termasuk katagori tes yang baik.  

Tujuannya : Untuk mengukur hasil lompatan yang dilakukan oleh testi dan 

mencari reliabilitasnya 

Skoring     : Jarak terjauh dari tiga kali lompatan dalam sentimeter merupakan 

skor dari testi. 

Catatan      : 1.  Apabila testi pada saat mendarat jatuh ke belakang, maka skor 

yang dicatat antara anggota tubuh yang jatuh dengan balak 

tumpuan. 

                     2. Testi diberi kesempatan untuk melatih gerakan yang benar, 

karena latihan ini dapat meningkatkan validitas dan 

reliabilitas dari tes tersebut.             

 

G.  Teknik Analisis Data. 

           Setelah memperoleh data, teknik pengolahannya menggunakan Analisa Varian 

( ANAVA ) dua jalan dengan taraf signifikan α = 0,05.  Selanjutnya untuk 

membandingkan pasangan rata-rata perlakuan digunakan uji Rentang Newman Keuls 

( Sudjana, 2002 : 36-40 ). 
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Uji Prasyarat. 

 Sebelum melakukan uji hipotesis, perlu dilakukan uji prasyarat terlebih 

dahulu mengenai varians populasi.  Uji prasyarat digunakan untuk mengetahui 

normalitas dan homogenitas populasi agar ANAVA bisa digunakan dengan baik dan 

benar.  Dalam uji normalitas akan menggunakan uji liliefors (Lo) (Sudjana, 2002 : 

466) dan uji homogenitas varians digunakan uji Bartlett. (Sudjana, 2002 : 261-264) 

1.  Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk menguji data tersebut normal atau tidak untuk 

pengujian ini digunakan uji Liliefors. Pada taraf signifikan α = 0,05 (Sudjana, 

2002 : 466-468). Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika = Lo < Lt, maka 

data memiliki distribusi normal, adapun rumusnya sebagai berikut : 

S
xx

Zi i -=  

( x dan s masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel). 

2.   Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan varians antara dua 

kelompok yang dibandingkan. Untuk pengujian ini digunakan uji Bartlett pada 

taraf signifikan α = 0,05 (Sudjana, 2002 : 261-264). Kriteria pengujian digunakan 

adalah apabila 2
hX  < dari 2

tX  pada taraf signifikan α = 0,05 yang berarti data 

bersifat homogen, adapun rumusnya sebagai berikut : 
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3. Uji Hipotesis 

 Selanjutnya dilakukan uii hipotesis yang diajukan untuk, mengolah data yang 

berupa angka sehingga dapat ditarik keputusan logis. 

Pengujian hipotesis digunakan teknik ANAVA dua jalan dengan taraf signifikan 

α = 0,05, rumusnya adalah sebagai berikut : 

Y2 = 2
totXå  

Ry = 
N
X2

totå
 

JAB = Ry
n.sel

XXXX 2
4

2
3

2
2

2
1 -

+++
 

Ay = Ry
n.A

XX A2A1 -
å+å

 

By = Ry
n.B

XX B2B1 -
å+å

 

Dby = JAB – (RJKA + RJKB) 

Ey = Y2 – Ry – JAB  

FA = 
E

A

RJK
RJK

 

FB = 
E

B

RJK
RJK
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FAB = 
E

AB

RJK
JK

 

(Sudjana, 2002 : 114-115) 

   Selanjutnya untuk. membandingkan pasangan rata-rata perlakuan digunakan 

uji Rentang Newman Keuls (Sudjana, 2002 : 36-40), untuk mengetahui perlakuan 

manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap prestasi lompat jauh yang 

dicapai siswa. Rumusnya sebagai berikut : 

a.  Mengurutkan nilai-nilai peningkatan perlakuan diri yang paling kecil ke 

yang besar. 

b.  Menghitung kekeliruan baku rata-rata tiap perlakuan. 

 Sy = 
ni

n)(kekeliruaRJKE  

c.  Menghitung RST 

V = dk dari RJKE dan p = 2, 3, …k 

 d.    Menguji signifikasi tidaknya antara selisih dua rerata dengan nilai RST. 

  Untuk selanjutnya, dari data tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam 

bentuk matriks yaitu : 

ú
û

ù
ê
ë

é

2212

2111

baba

baba
 

 

Keterangan : 

a1b1 = metode latihan plyometric knee-tuck jump  dengan  fleksibilitas tinggi. 
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a2b1 = metode latihan plyometric squat jump  dengan  fleksibilitas tinggi. 

a1b2 = metode latihan plyometric knee-tuck jump dengan fleksibilitas rendah. 

a1b2 = metode latihan plyometric squat jump dengan  flesibilitas rendah.  

Dengan jumlah sampel tiap sel adalah 10 anak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data  

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh data tes awal dan tes akhir 

dari berbagai variabel yang diperlukan. Data dikelompokkan dan dianalisis dengan 

analisa varians. Untuk uji prasyarat yang digunakan uji normalitas data dengan 

metode Lilliefors. Untuk melihat kesamaan kelompok digunakan uji homogenitas 

dengan uji Bartlett dan untuk menguji hipotesis dengan analisis varians 2x2 dan uji 

lanjut dengan menggunakan uji rata-rata Newman Keults.  Adapun hasil yang didapat 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Hasil Analisis Prestasi Lompat Jauh 

Tabel 4.  Rangkuman Hasil Tes Awal 

Tes Awal 
Fleksibilitas 

 K1 K2 

Tinggi 

N 

Mean 

SD 

10 

413,5 

46,57 

10 

372,1 

33,01 

Rendah 

N 

Mean 

SD 

10 

402,8 

49,15 

10 

405,9 

35,03 
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Tabel  5.  Rangkuman Hasil Tes Akhir 

Tes Akhir 
Fleksibilitas 

 K1 K2 

Tinggi 

N 

Mean 

SD 

10 

436,6 

45,26 

10 

392,5 

33,04 

Rendah 

N 

Mean 

SD 

10 

421,4 

49,20 

10 

424,9 

35,00 

 
Berdasarkan hasil tes dan pengukuran lompat jauh. Dari hasil perhitungan 

diperoleh : 

a. Kelompok Fleksibiltas Tinggi 

Berdasarkan data rata-rata prestasi dari tes awal : 413,5 cm dan tes 

akhir : 436,6 cm. Pada kelompok 1 fleksibiltas tinggi 
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Gambar 10.  Diagram Batang Prestasi Lompat Jauh Kelompok 1 Fleksibilitas Tinggi 
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Berdasarkan data rata-rata prestasi dari tes awal : 372,1 cm dan tes 

akhir : 392,5 cm. Pada kelompok 2 fleksibilitas tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 11 . Diagram Batang Prestasi Lompat Jauh Kelompok 2 Fleksibilitas Tinggi 
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b. Kelompok Fleksibiltas Rendah 

Berdasarkan data rata-rata prestasi dari tes awal : 402,8 cm dan tes 

akhir : 421,4 cm. Pada kelompok 1 fleksibiltas rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Diagram Batang Prestasi Lompat Jauh Kelompok 1 Fleksibiltas Rendah 
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Berdasarkan rata-rata prestasi dari tes awal : 405,9 cm dan tes akhir : 

424,9 cm. Pada kelompok 2 fleksibilitas rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar13. Diagram Batang Prestasi Lompat Jauh Kelompok 2 Fleksibiltas Rendah 
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2. Hasil Analisis Peningkatan Prestasi Lompat Jauh 

Tabel 6. Rangkuman Hasil Perhitungan Peningkatan Presatsi Lompat Jauh 

Kelompok Eksperimen 
KE. 1 KE. 2 

 

Kel. Tgg Kel. Rnd Jml Kel. 
Tgg 

Kel. Rnd Jml 

N 

SD 

Rata-Rata 
Peningkatan 

10 

5,11 

23,1 

10 

4,48 

19,9 

20 

9,59 

43 

10 

4,98 

20,4 

10 

3,49 

19 

20 

8,47 

39,4 

 
 a.  Berdasarkan Kelompok Eksperimen. 

Dari hasil perhitungan peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok 

diperoleh jumlah rata-rata KE.1 = 43 > KE.2 = 39,4 berarti bahwa metode 

latihan kne tuck jump mempunyai pengaruh yang lebih baik dibandingkan 

dengan metode latihan squat jump. 

       b.  Berdasarkan Kelompok Eksperimen dan Tinggi Rendahnya Fleksibilitas. 

Dari hasil perhitungan penigkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok 

diperoleh rata-rata KE.1 kel. tinggi = 23,1 > KE.2 kel. tinggi = 20,4 > KE.1 

kel. rendah = 19,9 > KE.2 kel. rendah = 19. 

(KE.1 KT = 23,1 > KE.2 KT = 20,4 KE.1 KR = 19,9 > KE.2 KR = 19)  berarti 

bahwa metode latihan knee tuck jump dengan fleksibilitas tinggi memberikan 

pengaruh paling baik, dibandingkan dengan yang rendah. 
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B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Hasil Uji Normalitas Data Peningkatan Prestasi Lompat Jauh 

Tabel 7.  Rangkuman hasil statistik dan hasil analisis data peningkatan prestasi 

dari tes awal ke tes akhir dari dua kelompok eksperimen. 

Variabel independen 

manipulatif 
KE N Mean SD LO 

Lt 

a = 0,05 

Latihan knee-tuck jump 1 20 21,5 5,20 0,1656 0,190 

Latihan squat jump 2 20 19,7 4,47 0,1721 0,190 

 
Dengan n = 20 diperoleh hasil LO pada kelompok eksperimen satu KE1 = 

0,1656 dan LO pada kelompok eksperimen  dua KE2 = 0,1721. Sedangkan L tabel 

pada taraf signifikan a = 0,05 = 0,190, dengan demikian LO hitung lebih kecil 

dari L tabel (KE1 = 0,1656dan KE2 = 0,1721< 0,190). Dengan demikian bahwa 

data peningkatan prestasi lompat jauh dari kedua kelompok eksperimen tersebut 

berdistribusi normal. 

2. Hasil Uji Homogenitas Varian Data Peningkatan Prestasi Lompat Jauh 

Tabel  8. Uji Homogenitas Peningkatan Prestasi Lompat Jauh 

KE Sel N SD2 X2 hitung 
X2 tabel 

a = 0,05  

X1 10 28,989 
K1 

X2 10 22,300 

X1 10 27,600 
K2 

X2 10 12,200 

1,819 7,815 
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Dengan derajat kebebasan 9 diperoleh x2 hitung = 1,819 sedangkan x2 

tabel pada taraf signifikasi a = 0,05 = 7,815. Dengan demikian x2 hitung lebih 

kecil dari x2 tabel (1,819 < 7,81). Maka Ho diterima yang berarti bahwa varian 

dari kelompok-kelompok sampel tersebut homogen. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui pengaruh antara dua kelompok eksperimen digunakan data 

tes awal dan tes akhir prestasi lompat jauh, sedangkan untuk mengetahui perbedaan 

peningkatan pengaruh antara dua kelompok eksperimen digunakan data selisih antara 

tes akhir dan tes awal, yaitu nilai peningkatan prestasi lompat jauh dari kedua 

kelompok eksperimen tersebut. 

a. Perbedaan pengaruh antara latihan knee tuck jump dan latihan squat jump 

terhadap peningkatan presatsi lompat jauh gaya jongkok. 

Tabel  9. Rangkuman Hasil Analisa Varian (ANAVA) 

Sumber variasi Dk JK RJK Fo Ft 

Rata-rata 

Perlakuan 

A 

B 

AB 

Kekeliruan 

1 

 

1 

1 

1 

36 

16,9744 

 

0,0324 

0,0529 

0,5121 

0,3282 

16,9744 

 

0,0324 

0,0529 

0,5121 

0,00912 

- 

 

35,526 

58,004 

-28,026 

- 

- 

 

4,08 

 40 17,9    
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan teknik analisis varian 2 x 2 (tabel) 

diperoleh F hitung 35,526 lebih besar dari F tabel 4,08 (Fo = 35,526 > Ft = 4,08). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh antara 

metode latihan plyometric knee-tuck jump dan metode latihan plyometric squat 

jump terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok. 

b. Perbedaan prestasi lompat jauh gaya jongkok antara siswa yang memiliki 

fleksibilitas tinggi dan fleksibilitas rendah. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan teknik analisis varian 2 x 2 (tabel ) 

diperoleh F hitung = 58,004 lebih besar dari F tabel = 4,08 (Fo = 58,004 > Ft = 

4,08). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  ada perbedaan peningkatan 

prestasi lompat jauh gaya jongkok antara siswa putra kelas XI SMK Negeri 1 

Bendo yang memiliki fleksibilitas togok tinggi dan fleksibilitas togok rendah.  

c. Interaksi antara latihan knee tuck jump dan squat jump dengan tinggi rendahnya 

fleksibilitas terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan teknik analisis varian 2 x 2 (tabel  ) 

diperoleh F hitung = -28,026 lebih kecil dari F tabel = 4,08 (Fo = -28,026 < Ft = 

4,08). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  tidak ada interaksi yang 

signifikan antara metode latihan plyometric knee-tuck jump dan metode latihan 

plyometric squat jump dengan tinggi rendahnya fleksibilitas togok terhadap 

peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok. 
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Tabel  10. Rangkuman Hasil Rentang Newman Keuls Setelah Anava 

X4 X2 X3 X1 

(1) (2) (3) (4) KP Perata 

19 19,9 20,4 23,1 

RST 

1 19 - - - - - 

2 19,9 0,9 P - - - 0,0864 

3 20,4 1,4 P 0,5 - - 0,1039 

4 23,1 4,1 P 3,2 2,7 - 0,1145 

 
Keterangan : 

Yang bertanda P signifikan pada p £  0,05 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa latihan knee tuck 

jump memberikan pengaruh yang lebih baik dari pada latihan squat jump pada 

kelompok yang memiliki fleksibilitas tinggi. Demikian pula latihan knee tuck 

jump juga memberikan pengaruh yang lebih baik dari pada latihan squat jump 

pada kelompok yang memiliki fleksibilitas rendah. 

 

D. Pembahasan 

Pembahasan hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh latihan plyometric knee tuck jump dan latihan plyometric squat jump 

sama-sama memiliki pengarauh terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya 
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jongkok, namun latihan plyometric knee tuck jump memiliki pengaruh yang lebih 

baik dibandingkan dengan latihan plyometric squat jump. 

Latihan plyometric adalah latihan dengan menggunakan gaya berat untuk 

meningkatkan energi yang tersimpan di otot selama kontraksi eksentrik dari suatu 

kegiatan dan beberapa energi yang segera. Latihan plyometric yang dilakukan 

secara sistematis, berulang-ulang dan terus menerus dapat mengakibatkan 

perubahan-perubahan dalam tubuh, antara lain, adalah: perubahan biokimia dan 

sistem otot rangka, perubahan kardiorespirasi dan perubahan mekanisme 

organisasi sistem syaraf yang mengarah pada peningkatan dalam melakukan 

kerja, khususnya dalam kaitan dengan aktivitas daya ledak otot tungkai. 

Penguasaan latihan plyometric knee tuck jump dan latihan plyometric 

squat jump keduanya memberikan beban lebih pada tubuh karena adanya 

pengaruh gravitasi sehingga akan diperoleh kekuatan yang maksimal pada 

tungkai. 

Jadi dengan melakukan latihan plyometric knee tuck jump dan latihan 

plyometric squat jump akan meningkatkan prestasi lompat jauh. 

2. Perbedaan fleksibilitas terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok. 

Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk menggerakkan persendian 

melalui rangkaian gerakan penuh untuk penampilan maksimal. Dari sini dapat 

kita lihat bahwa penampilan yang maksimal diperlukan fleksibilitas. 
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Demikian juga dalam pencapaian prestasi lompat juah yang terdiri dari 

beberapa tahapan seperti : awalan, tumpuan, sikap badan diudara dan pendaratan, 

sangat memerlukan unsur fleksibilitas. 

3.  Interaksi antara metode latihan plyometric knee tuck jump dan metode latihan 

plyometric squat jump dengan tinggi rendahnya fleksibilitas terhadap peningkatan 

prestasi lompat jauh gaya jongkok. 

  Walaupun kedua latihan tersebut sama-sama meningkatkan power tungkai, 

namun dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa tidak ada interaksi yang 

signifikan antara metode latihan plyometric knee tuk jump dan metode latihan 

plyometric squat jump terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok. 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini tak lepas dari keterbatasan dan kekurangan yang 

disajikan, oleh sebab itu peneliti ingin menyajikan  hal-hal sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya sebatas untuk mengetahui perbedaan pengaruh dan interaksi 

latihan plyometric knee tuck jump dan latihan plyometric squat jump dan 

fleksibiltas togok terhadap peningkatan prestasi lompat jauh. 

2. Penelitian ini sebatas  pada siswa kelas XI Program Studi Teknik Mesin Otomotif 

SMK Negeri 1 Bendo Kabupaten Magetan sebagai populasinya. 

3. Waktu pelaksanaan penelitian relatif pendek, sehingga kemungkinan hasil 

penelitian belum memuaskan.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dalam bab-bab terdahulu,akhirnya penelitian dapat menyimpulkan  

hal-hal sebagai berikut : 

1.  Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode latihan knee 

tuck jump dan metode latihan squat jump terhadap peningkatan 

prestasi lompat jauh. Metode latihan knee tuck jump mempunyai 

pengaruh lebih besar dibandingkan dengan metode latihan squat jump 

terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok 

1. Ada perbedaan peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok antara 

siswa yang memiliki fleksibilitas togok tinggi dan rendah. Siswa yang 

memiliki fleksibilitas togok tinggi memberikan peningkatan prestasi 

lompat jauh gaya jongkok yang lebih besar dibandingkan dengan 

siswa yang memiliki fleksibilitas togok rendah. 

2. Tidak ada pengaruh interaksi yang signifikan antara metode latihan 

knee tuck jump dan metode latihan squat jump dengan tinggi 

rendahnya fleksibilitas terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya 

jongkok. Bagi kelompok siswa yang memiliki fleksibilitas togok tinggi 

dengan diberi metode latihan knee tuck jump dan metode latihan squat 

jump memiliki pengaruh yang lebih besar. Sedang kelompok siswa 
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yang memiliki fleksibilitas togok rendah dengan diberi metode latihan 

knee tuck jump dan squat jump memiliki pengaruh lebih kecil. 

3. Latihan plyometric knee tuck jump dan latihan plyometricsquat jump 

yang menerapkan metode gerakan loncatan melambung ke atas dengan 

dua kaki (double leg bound) dapat meningkatkan daya ledak anggota 

gerak bawah dan dapat meningkatkan hipertrofi anggota gerak bawah 

(paha kanan-kiri dan betis kanan-kiri). 

 

B.  Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka metode 

latihan plyometric memberikan pengaruh positiv terhadap peningkatan prestasi 

lompat gaya jongkok. Demikian pula tinggi rendahnya fleksibilitas togok juga 

memberikan perbedaan peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok. Hal ini 

menunjukkan bahwa metode latihan plyometric memiliki implikasi yang sangat baik 

untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan prestasi lompat jauh. Atas dasar 

itulah dapat disebutkan implikasi yang ditimbulkan seperti ; metode latihan 

plyometric knee tuck jump dan latihan plyometric squat jump suatu cara untuk 

mengembangkan sitem latihan terhadap proses latihan untuk meningkatkan prestasi 

secara optimal. Dan ini dapat disimpulkan bahwa metode latihan plyometric knee tuck 

jump memberikan pengaruh yang lebih baik dibanding dengan metode latihan 

plyometric squat jump. Hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah, oleh karena itu para guru, pembina dan pelatih dapat menerapkan metode 
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latihan plyometric ini untuk meningkatkan prestasi, utamanya prestasi lompat jauh. 

Orientasi dari metode latihan plyometric knee tuck jump dan metode latihan 

plyometric squat jump terhadap peningkatan prestasi lompat jauh memiliki 

pengembangan yang sangat cepat dan tepat untuk dilakukan. Kelebihan metode ini 

dapat dilakukan dengan mudah, tanpa harus menggunakan alat,  tapi menggunakan 

beban dari berat badannya si pelaku itu sendiri dan bisa dilakukan dilapangan rumput, 

bahkan bisa dilakukan kapan saja. 

Berdasarkan hasil analisis dan dari kesimpulan diatas, juga dapat disimpulkan 

bahwa fleksibilitas togok yang tinggi memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap 

peningkatan presasi lompat jauh, bila dibandingkan yang memiliki fleksibilitas togok 

yang rendah. Oleh karena itu bilamana guru, pembina atau pelatih ingin 

meningkatkan prestasi lompat jauh anak didiknya bisa mengimplikasikan fleksibilitas 

togok yang tinggi. Karena fleksibilitas togok yang tinggi atas dasar berbagai hasil 

penelitian memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap peningkatan prestasi lompat 

jauh. 

Hasil penelitian ini secara praktis dan ilmiah dapat  digunakan sebagai acuan 

bagi guru, pembina maupun pelatih terutama pada cabang atletik khususnya nomor 

lompat jauh untuk pengalaman yang sangat berharga ini kepada anak didiknya atau 

atletnya, sehingga anak atau atlet secara aktif akan sering melakukan atau 

memanfaatkan latihan plyometric untuk meningkatkan prestasi lompat jauh secara 

optimal. Melalui Diknas atau Koni dapat mensosialisakan hasil penelitian ini pada 
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sekolah-sekolah atau club-club untuk menyebarkan hasil penelitian ini secrara luas 

dalam meningkatkan prestasi lompat jauh. 

 

C. Saran 

Dari hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Para atlet lompat jauh gaya jongkok supaya latihan plyometric knee tuck jump 

dan squat jump, karena latihan ini akan memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya jongkok. 

2. Guru, pembina/ pelatih untuk memberikan metode latihan knee tuck jump dan 

metode latihan squat jump kepada siswanya, karena latihan ini dapat 

meningkatkan power tungkai. 

3. Guru, pembina/ pelatih disarankan merancang meteri pembelajaran secara 

terprogram dan terencana dalam bentuk latihan plyometric yang lain dengan 

memperhatikan kondisi siswa  serta memperhatikan tingkat fleksibilitas 

dengan harapan dapat meningkatkan prestasi lompat jauh gaya jongkok  

4. Pemberian latihan plyometric perlu ditentukan ketepatan dosisnya, dan 

diarahkan pada pemberian efek fisik yang berdaya guna serta mencegah 

kemungkinan timbulnya cidera fisik. 

5. Pembentukan dan peningkatan kemampuan daya ledak dan hipertrofi otot 

dapat menggunakan latihan plyometric knee tuck jump dan latihan plyometric 

squat jump yang menerapkan metode gerakan loncatan ke atas dengan dua 

kaki. 
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6. Kepada Kepala Dinas Pendidikan, baik di tingkat Kabupaten atau Propinsi 

untuk mensosialisasikan metode latihan plyometric knee tuck jump dan squat 

jump melalui kegiatan penataran, karena metode latihan ini memiliki 

pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan prestasi lompat jauh gaya 

jongkok.  
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