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A. Latar Belakang Masalah 

 Proses pembinaan olahraga di Indonesia saat ini belum maksimal. Hal ini 

terbukti dari   pertandingan dan perlombaan yang telah diikuti belum 

menunjukkan hasil yang memuaskan. Misalnya di pentas olahraga tingkat Asia, 

Indonesia masih ketinggalan jauh dari negara Cina meskipun dalam satu atau dua 

cabang olahraga prestasi Indonesia telah mencapai tingkat dunia. Proses pembinan 

olahraga   ini harusnya di pahami sebagai suatu sistem yang kompleks, sehingga 

masalah yang terdapat didalamnya perlu ditelaah dari sudut pandang yang luas.   

Pembinaan  sebagaimana yang dimaksud antara lain dapat dilakukan 

pada aspek gerakan. Gerakan-gerakan dalam bidang olahraga diharapkan 

dilakukan dengan cara efisien,dan  teknik yang benar. Gerakan dikatakan efisien 

apabila gerakan – gerakan yang terkoordinasi dengan baik dikombinasikan untuk 
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menghasilkan gerakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan 

memanfaatkannya dengan perolehan nilai yang tinggi, dengan arah yang baik, dan 

menggunakan tenaga sekecil mungkin. Seseorang yang mampu melakukan 

gerakan - gerakan secara efisien, orang tersebut dapat dikatakan terampil. 

 Gerakan yang terampil pada dasarnya merupakan gerakan yang efisien. 

Keterkaitan antara berbagai faktor akan dapat menimbulkan gerakan yang efisien. 

Hal ini sesuai pendapat Drowatzky (1975: 34), yaitu: “ Tiga komponen utama 

yang mendukung gerakan yang efisien, yaitu: kesegaran jasmani dan kemampuan 

gerak, kemampuan penginderaan atau sensori serta proses – proses perseptual “. 

Untuk itu dalam gerakan efisien diperlukan latihan-latihan yang benar, kontinyu 

dan teratur serta pemecahan masalah prestasi olahraga yang baik pula. Hal ini 

disebabkan apabila dalam latihan kurang benar, tidak direncanakan terprogram 

lebih dahulu maka jalannya latihan kurang sempurna dan  prestasi olahraga tidak 

maksimal. 

Pemecahan masalah prestasi olahraga harus ditinjau dari ilmu pengetahuan 

agar mencapai sasaran tertentu yaitu pencapaian prestasi maksimal. Menurut M. 

Sajoto (1990:3-5), prestasi olahraga ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah : 1) faktor biologis, 2) faktor psikologis, 3) faktor lingkungan dan 4) faktor 

penunjang. Faktor biologis atau fisik yaitu yang berkaitan dengan struktur, postur 

dan kemampuan biomotorik yang ditentukan secara genetik merupakan salah satu 

faktor penentu prestasi yang terdiri dari beberapa komponen dasar yaitu : 

kekuatan (strength), kecepatan (speed), kelentukan (flexibility), kelincahan 

(agility), daya tahan (endurance), daya ledak (explosive power), keseimbangan 
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(balance), koordinasi (coordination). Sedangkan Sudjarwo (1995: 9-10) 

mengemukakan “Dalam usaha pencapaian prestasi maksimal sebenarnya ada dua 

faktor yang menentukan, yakni faktor indogen dan faktor exogen. Faktor indogen 

adalah beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh seseorang atlet untuk dapat 

mencapai prestasi maksimal seperti bentuk dan proporsi tubuh yang sesuai dengan 

cebang olahraganya, kemampuan fisik, kesehatan. Faktor exogen adalah faktor 

diluar atlet yang mempengaruhi pencapaian prestasi maksimal seperti interaksi 

antara pelatih dan atlet, lingkungan hidup yang menunjang.” 

Peningkatan prestasi olahraga atletik khususnya lompat jauh banyak 

mengalami kendala, karena kurangnya pengembangan teori dan pemanfaatan 

metodologi latihan yang didukung dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan serta  

peningkatan kualitas pelatihan pembinaan olahraga. Pembinaan tersebut dapat 

dicapai melalui pembibitan secara dini dan peningkatan melalui pendekatan 

ilmiah terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang terkait. Menurut Josef Nossek 

(1981:1) “Berbagai ilmu yang berkaitan dengan olahraga antara lain adalah 

fisiologi latihan, biomekanika olahraga, pedagogi dibidang olahraga, sosiolagi 

olahraga, psikolagi olahraga dan kesehatan olahraga”. Sebagai seorang guru 

maupun pelatih seharusnya mengetahui dan memahami pengetahuan-pengetahuan 

yang telah disebutkan. Hal ini penting karena pengetahuan-pengetahuan tersebut 

dapat diacu sebagai konsep yang mendasari dalam penetapan suatu program 

latihan fisik yang efektif dan dapat diterapkan di dunia pendidikan. 

Pendidikan memiliki sasaran pedagogis, oleh karena itu pendidikan kurang 

lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan karena gerak 
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sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan 

dirinya sendiri yang secara alami berkembang searah dengan perkembangan 

zaman. 

Lompat jauh tidak hanya sekedar diajarkan sebagai salah satu bagian dari 

mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan disekolah-sekolah. 

Pendidikan olahraga dimanfaatkan sebagai alat pendidikan, sehingga menjadi 

materi pendidikan jasmani. Menurut Sugiyanto (1994: 28) “ aktivitas fisik yang 

dipilih didalam pendidikan olahraga berupa gerakan-gerakan tubuh dalam pola-

pola tertentu yang bisa merangsang fungsi-fungsi organ tubuh, serta 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas gerak tubuh”. Dengan latihan-latihan 

khusus, lompat jauh bisa menjadi olahraga prestasi bagi siswa. 

 Pembinaan prestasi olahraga melalui kegiatan di sekolah dapat digunakan 

sebagai pembinaan olahraga prestasi. Tujuan dari pembinaan olahraga prestasi ini 

yaitu untuk menjaring siswa-siswa yang kompeten sejak dini, sehingga dapat 

dilakukan pembinaan lebih awal dan dapat dilakukan secara berjenjang. 

Berkaitan dengan metode latihan kesegaran fisik umum dan khusus, dapat 

dikemukakan beberapa metode latihan fisik seperti latihan berbeban, latihan 

interval, latihan sirkuit, dan latihan plyometrics. Masing-masing metode latihan 

tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode latihan plyometrics karena latihan plyometrics merupakan 

suatu metode khusus untuk meningkatkan power yang sesuai dengan cabang 

olahraga atletik khususnya lompat jauh.  
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Latihan plyometrics berusaha menggunakan berat badan itu sendiri atau 

menggunakan beberapa alat untuk meningkatkan rangsangan latihan. Latihan-

latihan plyometrics diperkirakan menstimulasi berbagai perubahan dalam 

neuromoskuler, memperbesar kelompok-kelompok otot untuk memberikan respon 

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

panjangnya otot. Salah satu ciri penting latihan plyometrics tampaknya adalah 

pengkondisisan neuromuskuler sehingga memungkinkan adanya perubahan-

perubahan arah yang lebih cepat dan lebih kuat, misalnya dari gerakan turun naik 

pada lompat dan gerakan kaki anterior dan kemudian arah posterior  pada waktu 

lari. Dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk perubahan arah ini, maka 

kekuatan dan kecepatan dapat ditingkatkan (Radcliffe & Farentinos 1985 : 8-9). 

Dalam meningkatkan prestasi lompat jauh diperlukan berbagai 

pertimbangan dan perhitungan serta analisis yang cermat mengenai faktor-faktor 

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

diantaranya adalah berat badan 

. Seorang atlet yang kelebihan berat badan dianjurkan berlatih dengan 

program-program latihan khusus untuk menurunkan berat badan. Kelebihan berat 

badan secara langsung akan mengurangi kelincahan, ini terjadi pada seluruh tubuh 

maupun bagian-bagiannya dan mengurangi kecepatan kontraksi otot, dengan 

demikian akan mengurangi kecepatan. Kecepatan merupakan unsur dari power 

yang dapat menentukan jauhnya lompatan dalam lompat jauh. Oleh karena itu 

perlunya pengukuran berat badan ideal normal (+) dan berat badan ideal normal  
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(-) untuk mengetahui prestasi lompat jauh yang telah dilatih dengan latihan 

plyometrics. 

Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah  siswa putra kelas VIII MTsN 

Plupuh Sragen. Dengan alasan bahwa prestasi lompat jauh di sekolah MTsN 

Plupuh pada tahun 1996 pernah menjadi juara Pekan Olah Raga dan Seni MTs di 

tingkat Jawa Tengah namun ketika tahun 2000 sampai sekarang lompat jauh di 

sekolah tersebut mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena lompat jauh 

tidak menentu untuk dilombakan setiap Pekan Olah Raga dan Seni dan kurang 

diminati siswa setiap menjelang perlombaan sehingga lompat jauh  siswa putra 

MTsN Plupuh Sragen cenderung rendah. Selain itu disekolah tersebut belum 

pernah diterapkan latihan-latihan plyometrics untuk meningkatkan power serta 

kurang mempertimbangkan berat badan dalam menentukan prestasi olahraga 

siswa khususnya lompat jauh. Padahal dengan latihan-latihan khusus seperti 

plyometrics, lompat jauh bisa menjadi olahraga prestasi bagi siswa.   

Lompat jauh memerlukan  unsur-unsur dasar yakni unsur fisik dan teknik. 

Unsur fisik yang berkaitan dengan kecepatan, tenaga lompat serta tujuan yang 

diarahkan pada ketrampilan sedangkan unsur teknik berkaitan dengan awalan, 

tumpuan atau tolakan, saat melayang dan waktu mendarat (Gunter Benhart 

1993:45). Kecepatan adalah kemampuan untuk mencapai jarak yang pendek 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sedangkan kekuatan adalah kemampuan 

untuk melakukan usaha maksimum dalam periode yang sesingkat mungkin. 

Kekuatan seringkali disebut sebagai eksplosive strength dan perwujudan dari hasil 

usaha dibagi waktu (force dibagi time). Kekuatan dan kecepatan merupakan unsur 
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fisik  yang paling menentukan dalam lompat jauh. Kombinasi dari kekuatan dan 

kecepatan ditunjukkan pada aktivitas anak yang membutuhkan melompat yang 

jauh dan usaha maksimal lainnya. Tergabung di dalamnya, kontraksi dari 

kecepatan otot, selain itu juga kekuatan dan koordinasi dari pemakaian otot-otot 

ini, menentukan tingginya kekuatan dari masing-masing anak.  Pada anak laki –

laki kecepatan gerakan dan kekuatan akan terus meningkat selama remaja 

dibandingkan dengan anak perempuan. Untuk itu lompat jauh dalam penelian ini 

diberikan kepada siswa putra. 

Siswa putra kelas VIII MTsN Plupuh Sragen tahun pelajaran 2008/2009 

rata-rata berada pada usia 13-15 tahun yang tergolong usia muda. Menurut  Aip 

Syarifudin dan Yusuf Hadisasmita (1996;62) “Pada anak-anak usia muda, 

keadaan jaringan-jaringan tubuhnya masih elastis dan umumnya jaringan-jaringan 

tubuhnya mempunyai kadar fleksibilitas yang tinggi. Selain itu kemampuan fisik 

dan mentalnya pada anak usia muda masih dalam relatif mantap, sehingga lebih 

mudah dalam melakukan pembinaannya”. Pada anak-anak usia muda, didalam 

melakukan kegiatan fisiknya, terutama dalam bentuk ketrampilan gerak lebih 

cepat dalam mengambil suatu keputusan. Jaringan-jaringan tubuh anak usia muda  

mempunyai fleksibilitas yang tinggi.  

Sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya 

kemampuan fisik, maka akan meningkat pula kemampuan gerak dasar anak usia 

muda. Peningkatan kemampuan gerak dasar dapat diidentifikasikan dalam bentuk 

gerakan dengan mekanika tubuh yang makin efisien, lancar dan terkontrol, pola 

gerakan makin bervariasi dan bertenaga. Pengembangan kemampuan gerak dasar 
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banyak tergantung pada dasar fisiologis, peranan belajar, lingkungan kebudayaan 

dan kemampuan masing – masing individu. Faktor – faktor biologis dan fisiologi 

memainkan peranan penting dalam menentukan kemampuan gerak dasar 

seseorang. Flieshman (1965: 10), menyatakan bahwa : “ Kemampuan gerak dasar 

seseorang terdapat perbedaan, hal ini tergantung pada sensitif tidaknya otot – otot 

dan kelompok otot, komposisi jaringan otot atau perbedaan susunan sistem saraf 

pusat”. Itulah sebabnya dalam pengembangan kemampuan gerak dasar, pada usia 

anak muda harus sudah mulai latihan agar nantinya dapat mencapai puncak 

prestasi yang tinggi sesuai dengan harapan.    

Prestasi tersebut dapat ditingkatkan  melalui latihan yang tepat seperti 

latihan plyometrics. Oleh karena itu perlu adanya penelitian dengan menggunakan 

latihan plyometrics dan faktor penentunya serta pengaruhnya terhadap 

peningkatan prestasi lompat jauh. Mengingat pentingnya peranan latihan didalam 

meningkatkan prestasi, untuk itu akan diteliti mengenai “ Perbedaan pengaruh 

latihan plyometrics dan berat badan terhadap peningkatan prestasi lompat jauh”  

(studi eksperimen pada siswa putra kelas VIII MTs N Plupuh Sragen Tahun 

Pelajaran 2008/2009). 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1.   Proses pembinaan olahraga di indonesia belum maksimal. 
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2.   Teknik gerakan olahraga belum dilakukan dengan cara efisien dan teknik yang 

benar. 

3. Peningkatan prestasi olahraga atletik khususnya lompat jauh banyak 

mengalami kendala. 

4. Perlunya metode latihan yang tepat untuk meningkatkan prestasi lompat jauh. 

5.   Perlunya mempertimbangkan berat badan dalam peningkatan prestasi lompat 

jauh.  

6. Perlunya unsur fisik dan teknik dalam lompat jauh. 

7.   Prestasi lompat jauh siswa putra MTsN Plupuh Sragen cenderung rendah. 

8.   Perlunya penerapan latihan plyometrics dan berat badan serta pengaruhya 

terhadap peningkatan prestasi lompat jauh. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

masalah dalam penelitian ini terbatas pada : 

1.   Metode latihan yang tepat untuk meningkatkan prestasi lompat jauh. 

2. Normal (+) dan normal (-) nya berat badan ideal dapat mempengaruhi prestasi 

lompat jauh. 

3. Penerapan latihan plyometrics dan berat badan serta pengaruhya terhadap 

peningkatan prestasi lompat jauh. 

 

D. Perumusan Masalah 
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Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan pengaruh antara latihan plyometrics double leg bound dan 

latihan plyometrics alternate leg bound terhadap prestasi lompat jauh pada 

siswa putra kelas VIII MTsN Plupuh Sragen ? 

2. Adakah perbedaan prestasi lompat jauh antara siswa putra kelas VIII MTsN 

Plupuh Sragen yang memiliki berat badan ideal normal (+) dan berat badan 

ideal normal (-)? 

3. Adakah pengaruh interaksi antara latihan plyometrics dan berat badan 

terhadap peningkatan prestasi lompat jauh ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Perbedaan pengaruh antara latihan plyometrics double leg bound dan latihan 

plyometrics alternate leg bound terhadap peningkatan prestasi lompat jauh 

pada siswa putra kelas VIII MTsN Plupuh Sragen. 

2. Perbedaan pengaruh berat badan ideal normal (+) dan berat badan ideal 

normal (-) terhadap peningkatan prestasi lompat jauh pada siswa putra kelas 

VIII  MTsN Plupuh Sragen. 

3. Pengaruh interaksi antara latihan plyometrics dan berat badan terhadap 

peningkatan prestasi lompat jauh. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

Hasil  penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan sumbangan pengetahuan terhadap para guru ,pembina, dan 

pelatih   cabang olahraga atletik terutama pada nomor lompat tentang 

pentingnya memilih dan menggunakan  latihan yang tepat dalam 

meningkatkan prestasi. 

2. Memberikan masukan kepada para guru dalam menerapkan metode latihan 

pada pembinaan prestasi di sekolah. 

3. Menambah wawasan dalam pelatihan plyometrics untuk meningkatkan 

prestasi lompat jauh. 
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