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ABSTRAK 
 
 

Ngadiman. A.120907007.2009 Perbedaan Pengaruh Metode Latihan Plyometrics 
Dan Power Otot Tungkai Terhadap Prestasi Lompat  Jauh. Program Studi Ilmu 
Keolahragaan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tesis. 
 

  Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
pemberian latihan plyometrics double leg bound dan latihan plyometrics double leg box 
bound terhadap prestasi lompat jauh, (2) Untuk mengetahui perbedaan prestasi lompat 
jauh antara siswa yang memiliki power otot tungkai tinggi dan power otot tungkai 
rendah, (3) Untuk mengetahui interaksi antara latihan plyometrics dan power otot 
tungkai terhadap prestasi lompat jauh.  

 Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan rancangan 
faktorial 2 x 2. Sampel penelitian sebanyak 40 orang siswa, dibagi menjadi 2 kelompok 
eksperimen yaitu kelompok eksperimen 1 sebanyak 20 orang dengan metode latihan  
double leg bound dan kelompok eksperimen 2 sebanyak 20 orang dengan metode 
latihan double leg box bound. Kelompok eksperimen 1 terdiri dari 10 orang siswa yang 
memiliki power otot tinggi dan 10 siswa yang memiliki power otot rendah. Kelompok 
eksperimen 2 terdiri dari 10 orang siswa yang memiliki power otot tinggi dan 10 siswa 
yang memiliki power otot rendah. Setiap siswa melakukan tes awal  dan tes akhir 
lompat jauh. Latihan dilakukan 3 kali per minggu selama 2 bulan. 
  Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel bebas (independent) 
dan 1 (satu) variabel terikat (dependent). Variabel bebas meliputi (1) Variabel 
manipulatif yang terdiri dari 2 (dua) sel variabel yaitu latihan plyometrics double leg 
bound dan latihan plyometrics double leg box bound, (2) Variabel atributif  terdiri dari 2 
sel variabel yaitu  kemampuan power otot tungkai tinggi dan kemampuan power otot 
tungkai rendah. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi lompat 
jauh. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara latihan double leg bound dan latihan double leg box bound terhadap 
prestasi lompat jauh. (2) Ada perbedaan prestasi lompat jauh antara siswa yang 
memiliki power otot tungkai tinggi dan power otot tungkai rendah. (3) Ada pengaruh 
interaksi antara latihan plyometrics (double leg bound dan double leg box bound) dan 
power otot tungkai terhadap prestasi lompat jauh. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dicapai, ternyata siswa yang memiliki power otot tinggi memiliki peningkatan hasil 
prestasi lompat jauh yang besar jika dilatih dengan latihan plyometrics double leg box 
bound. Sedangkan siswa yang memiliki power otot rendah lebih cocok dilatih dengan 
latihan plyometrics double leg  bound. 

 
 
 
 

Kata-kata kunci : latihan double leg bound, latihan double leg box bound, power otot. 
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ABSTRACT 
 

 
 Ngadiman. A.120907007.2009. The Difference effect of Plyometrics 
Training and The Leg Muscle Power on Long Jump Prestation. Program Studi 
Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana of Sebelas Maret University. Thesis. 
  
 The aim of this research are (1) To know the effects of plyometrics double leg 
bound and double leg box bound trainning on long jump, (2) To distinguish on long 
jump prestation on the high and low power student, (3) To investigate interaction effect 
between plyometrics training method with the high and low power to long jump 
prestation.    
  2 x 2 factorial designs was used to undertake the researct. The sample were 40 
students, they were devided into 2 experiment groups, the experiment group 1 consist of 
20 students within the research method of double leg bound training and experiment 
group 2 consist of 20 students within the research method of double leg box bound. The 
experiment group 1 consisted 10 students possessing high power and 10 students 
possessing low power. The experiment group 2 consisted of 10 students possessing high 
power and 10 students possessing low power. Each student did pretest and post test for 
long jumps. The training was done three times a week during 2 months.  

There were two independent variables and one dependent variable in this 
research. The independent variables were (1) Manipulative variable consisted of two 
cell variables i.e plyometrics double leg bound training and  plyometrics double leg box 
bound  training, (2) Attributive variable consisted of two cell variables i.e   the high and 
low power. Thus in this research, dependent variable was on long jump prestation 

The result show that (1) There is  a significant difference effection of double leg 
bound and double leg box bound training on long jump. (2) There is difference in long 
jump prestation effect of the high and low power. (3) There is an interaction between 
double leg bound and double leg box bound training with the high and low power to 
long jump. Based on the result of the reseach, it was proven that the students possessing 
high power could reach increasing in the result of long jump prestation if they were 
trained by plyometrics double leg bound training. Whereas, the students possessing low 
power could reach an advance result of long jump prestation if they were trained by  
plyometrics double leg  bound training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words : double leg bound training, double leg box bound training, power. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembinaan olahraga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, diarahkan pada peningkatan kondisi kesehatan fisik, mental dan 

rohani manusia Indonesia dalam upaya pembentukan watak dan kepribadian, disiplin 

dan sportivitas serta pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya agar dapat 

meningkatkan citra bangsa dan kebanggaan nasional (GBHN,1993:93). 

  Tidak lepas dari tujuan di atas salah satu tujuan pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah memberikan keterampilan 

gerak kepada siswa.  Hal ini merupakan dasar yang sangat diperlukan untuk mencapai 

prestasi hasil belajar, baik  pada cabang olahraga dan permainan, aktifitas 

pengembangan, uji diri / senam, aktifitas ritmik/ senam irama, aktivitas air / aquatik. 

Disamping memerlukan keterampilan gerak, pada proses belajar mengajar diperlukan 

adanya tahapan-tahapan. Tahapan dan pendekatan teknik secara  intensif oleh guru 

sangat diperlukan, agar proses penerimaan dan pemahaman teknik yang diajarkan guru 

dapat diterima siswa secara mudah. 

  Proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah 

sering mengalami hambatan-hambatan oleh karena rendahnya  kemampuan fisik para 

siswa, tidak memiliki lapangan serta alat-alat  olahraga, tingkat motivasi anak terhadap 

aktifitas pendidikan jasmani dan olahraga sangat rendah yang berakibat nilai/prestasi 

hasil belajar juga ikut rendah. Faktor lain yang dirasakan oleh siswa ikut  menjadi 

 

1 
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 xx 

penyebab rendahnya hasil belajar adalah kurangnya kreatifitas guru dalam 

melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM). Dewasa ini belum semua guru 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan memberdayakan seluruh potensi yang ada 

dalam proses pembelajaran. Banyak guru / pendidik masih terbawa proses pembelajaran 

yang monoton, tidak variatif, konservatif sehingga kurang menggugah semangat belajar 

siswa. Metode- metode serta media belum begitu dikembangkan secara kreatif. Hal ini 

sangat bertentangan dengan harapan masyarakat maupun pemerintah agar anak dapat 

tumbuh lebih kreatif dan dapat memahami serta menerapkan ilmu yang diperoleh secara 

efektif dan kontektual. Hambatan atau kekurangan tersebut akan dapat teratasi apabila 

seorang guru didalam mengemas pembelajaran menggunakan metode dan media yang 

menarik, menyenangkan, kreatif dan mencerdaskan siswa, sebagaimana yang menjadi 

trend pembelajaran sekarang, yaitu “Pembelajaran Aktif, Kreatif, Menarik, 

Menyenangkan, Menggembirakan tetapi Mencerdaskan  (PAKEM)”. 

 Proses pembelajaran akan dapat berlangsung dengan optimal dan dapat 

menghasilkan prestasi yang diinginkan apabila didukung dengan kreatifitas guru yang 

tinggi, baik dalam menciptakan alat bantu pembelajaran maupun pengembangan metode 

latihan. 

 Tugas guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus dapat 

membimbing, mengajar, mendidik, memotivasi siswa agar indikator-indikator, 

Kompetensi Dasar (KD), Standar Kompetensi (SK) maupun Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) dapat tercapai. 
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 Lompat jauh merupakan salah satu cabang dari Atletik yang harus diajarkan 

pada siswa. Namun prestasi serta ketertarikan siswa terhadap cabang ini sangat kecil. 

Selain itu dengan waktu yang begitu terbatas  (2 x 40 menit) dalam  satu  minggu 

sangatlah dirasa sulit untuk memenuhi tuntutan-tuntutan di atas. Sejalan dengan 

permasalahan tersebut hendaklah seorang guru harus dapat mencari jalan pemecahannya 

secara profesional. 

 Dalam proses belajar mengajar lompat jauh diperlukan metode latihan yang 

sesuai dengan karakteristik olahraga tersebut dan  waktu latihan yang cukup. Dengan 

demikian guru dituntut untuk kreatif dalam menentukan metode latihan yang tepat dan 

menarik.  

 Dalam proses belajar mengajar, metode latihan merupakan komponen yang 

tidak bisa dipisahkan dengan komponen-komponen lainnya. Dengan metode yang 

menarik dan tepat diharapkan dapat menaikkan minat siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar yang akhirnya dapat meningkatkan prestasinya.  

 Upaya sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa, khususnya lompat jauh 

adalah dengan memberikan kegiatan pembinaan prestasi yang diberikan sore hari. 

Lewat pembinaan prestasi siswa dapat menekuni dan memfokuskan diri pada salah satu 

cabang olahraga yang diminati maupun digunakan untuk meningkatkan prestasinya 

yang dipandang masih rendah. 

  Prestasi siswa selain dipengaruhi oleh metode, juga ditentukan oleh faktor-faktor 

lain sebagaimana yang disampaikan oleh M. Sajoto (1990:5). Prestasi olahraga 
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ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : 1) faktor biologis, 2) faktor 

psikologis, 3) faktor lingkungan dan 4) faktor penunjang.  

 Faktor biologis merupakan faktor fisik yang berkaitan dengan struktur, postur 

dan kemampuan biomotorik yang ditentukan secara genetik dan merupakan faktor 

penentu prestasi seseorang yang terdiri dari komponen dasar : kekuatan (strength), daya 

tahan (endurance), power (daya ledak), kecepatan (speed), kelentukan (flexibility), 

kelincahan (agility), keseimbangan (balance), serta koordinasi (coordination). 

 Kemampuan/prestasi siswa dalam lompat jauh sangat erat hubungannya dengan 

komponen biomotorik sebagaimana disebutkan di atas. Pada kenyataannya kemampuan 

siswa yang rendah dalam prestasi olahraga di sekolah lebih banyak disebabkan karena 

rendahnya kekuatan fisik. Hal tersebut disebabkan kurangnya aktivitas fisik yang 

dilakukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari di rumah.    

Dengan semakin maju teknologi serta makin berkembangnya perekonomian  

akan membawa dampak  yang sangat luas baik dari segi positif maupun dari segi 

negative. Dari satu sisi manusia sangat merasa terbantu dan menjadi mudah untuk 

mendapatkan sesuatu dengan berkembangnya alat transportasi, dan alat-alat rumah 

tangga yang menggunakan teknologi tinggi. Namun di sisi lain tanpa disadari  hal ini 

akan sangat  merugikan sekali terutama dalam hal-hal yang dapat menurunkan aktivitas 

mereka yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas fisik. Tersedianya teknologi 

tinggi akan dapat mengurangi aktivitas fisik seseorang sehingga membuat seseorang 

akan menjadi malas untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudahan-kemudahan dalam 

memperoleh sesuatu akan memberikan peluang pada seseorang terjadinya kemalasan. 
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Kemalasan dalam melakukan aktivitas fisik atau olahraga  merupakan faktor penyebab 

rendahnya kemampuan fisik siswa.  Dengan kemampuan fisik yang rendah 

dimungkinkan akan menghabat pencapaian prestasi secara optimal. Sebaliknya dengan 

fisik yang baik, siswa akan dapat menguasai tahap latihan selanjutnya dengan baik pula. 

Kemampuan biomotorik siswa dapat ditingkatkan sesuai cabang olahraga 

masing-masing. Dalam lompat jauh, kekuatan dan power merupakan kemampuan 

biomotorik yang sangat penting untuk ditingkatkan. Dengan latihan fisik, khususnya 

pembebanan secara alami maupun dimodifikasi diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan fisik siswa, khususnya kekuatan dan power. Kemampuan lompat jauh 

sangat dipengaruhi oleh kualitas otot tungkai dari atlet. Untuk mendapatkan hasil 

tolakan yang sejauh-jauhnya sangat diperlukan unsur kekuatan dan kecepatan dari 

sekelompok otot yang mendukung gerakan tersebut.  Dari sekelompok otot yang paling 

dominan mendukung terhadap gerakan lompat jauh adalah otot tungkai .Oleh karena itu 

pemberian latihan yang diterapkan kepada atlet lompat jauh sangat tepat kalau  

mengutamakan pada otot tungkai, dengan tidak mengesampingkan otot-otot yang lain. 

Salah satu jenis metode latihan untuk meningkatkan eksplosif power adalah dengan 

metode latihan Plyometrics.  

 Plyometrics merupakan salah satu metode latihan yang sering digunakan oleh 

para pelatih untuk meningkatkan eksplosif power khususnya pada cabang olahraga 

atletik. Dalam plyometrics, beban yang digunakan sering dengan menggunakan berat 

badan sendiri atau alat-alat lain yang dapat memberikan rangsangan pada otot. Dengan 

latihan plyometrics diperkirakan dapat menstimuli berbagai perubahan dalam sistem 
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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 plyometrics adalah pengkondisian 

sistem neuromuskuler sehingga memungkinkan adanya perubahan-perubahan arah yang 

lebih cepat dan lebih kuat. Dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk perubahan 

arah ini, maka kekuatan dan kecepatan dapat ditingkatkan. 

 Latihan plyometrics yang teratur dengan pembebanan  yang tepat merupakan 

salah satu bentuk dan jenis latihan untuk meningkatkan power otot tungkai yang baik. 

 Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang membutuhkan 

explosive power tungkai yang tinggi. Keterkaitan antara explosive power dan jenis-jenis 

latihan plyometrics, dapat dipakai sebagai prediktor terhadap peningkatan performance 

atau tingkat kemajuan latihan dari atlet.  

 Vertical jump test merupakan salah satu bentuk test yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat kekuatan power otot tungkai dan merupakan test baku yang dapat 

menyertai simpulan di atas. Dengan latihan plyometrics secara teratur dan dengan 

pembebanan yang tepat dapat meningkatkan power otot tungkai. Pernyataan tersebut 

didukung oleh hasil-hasil penelitian terdahulu, seperti keberhasilan Rusia dan Eropa 

Timur dalam cabang olahraga atletik. Pendukung pertama plyometrics adalah Yuri 

Veroshanski, pelatih berkebangsaan Rusia yang memiliki atlet-atlet lompat telah 

menjadi legendaris. Verkhoshansky (1967), melakukan eksperimen dengan metode 

lompat yang mendalam (dept jumps) dan shock sebagai teknik plyometrics untuk 

meningkatkan kemampuan reaktif atlet (Radcliffe & Farentinos, 2002:3). Kisah-kisah 
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lain yang merebak tentang keberhasilan atlet karena menggunakan metode latihan 

plyometrics masih banyak lagi dan sampai mengkeramatkan bentuk latihan ini. 

 Dasar-dasar proses gerak sadar maupun tak sadar yang terlibat dalam latihan 

plyometrics adalah apa yang disebut  ”refleks peregangan” (stretch reflex) yang juga 

disebut ”refleks spindle” atau”refleks miotatik” (spindle reflex or myotatic reflex). Alat-

alat atau perangkat refleks poros dan refleks regangan itu merupakan komponen-

komponen utama dari kontrol keseluruhan sistem syaraf terhadap gerakan tubuh. Dalam 

pelaksanaan berbagai keterampilan olahraga yang telah dipelajari, sebelum suatu 

gerakan reaktif-eksplosif, otot-otot mungkin mengalami peregangan yang cepat sebagai 

akibat adanya semacam beban yang dikenakan pada otot-otot tersebut. Peregangan 

(pembebanan) yang sangat cepat pada otot-otot tersebut mengaktifkan refleks spindle 

otot yang mengirimkan stimulus yang sangat kuat melalui sumsum tulang belakang ke 

otot-otot, yang menyebabkan otot-otot tersebut berkontraksi sangat kuat. Dengan 

latihan plyometrics diperkirakan dapat menstimuli berbagai perubahan sistem 

neuromuskuler, memperbesar kemampuan sekelompok otot untuk memberikan respons 

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

panjangnya otot. Salah satu ciri penting dari latihan plyometrics nampaknya adalah 

pengkondisian sistem neuromuskuler sehingga memungkinkan adanya perubahan-

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

dan gerakan kaki arah anterior dan kemudian arah posterior pada waktu lari. Dengan 

mengurangi waktu yang diperlukan untuk perubahan arah ini, maka kekuatan dan 

kecepatan dapat ditingkatkan. Salah satu prinsip yang paling mendasar adalah prinsip 

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



 xxvi 

beban lebih yang progresif (progresive overload principle), yang selama ini telah sangat 

berhasil digunakan untuk mengembangkan kekuatan, power, dan daya tahan. 

 Latihan plyometrics terdiri dari bermacam-macam bentuk pembebanan. Ada 

beberapa  bentuk gerakan dasar latihan plyometrics untuk kelompok otot panggul dan 

kaki, diantaranya : bounding  (double leg bound, double leg box bound, alternate leg 

box bound, incline bound, lateral bound), jumping, leaping, hopping, skipping, ricochet 

(Radcliffe & Farentinos, 2002:26-54).   

 Metode latihan double leg bound merupakan latihan untuk mengembangkan 

power otot-otot tungkai dan pinggul, khususnya gluteals, hamstrings, quadriceps, dan 

gastrocnemius. Otot-otot bahu secara tidak langsung juga terlibat. Latihan ini memiliki 

aplikasi yang cukup luas untuk berbagai cabang olahraga yang melibatkan 

loncat/lompat, lari, angkat besi dan renang. 

 Latihan plyometrics dengan kotak akan memberikan beban lebih                   

(overload) untuk kelompok otot yang digunakan dalam latihan double leg bound. 

Kondisi yang demikian jika diterapkan pada atlet yang terlatih akan menghasilkan 

proses penyesuaian tubuh yang optimal. Secara fisiologis latihan ini tampak ringan, 

namun akan memberikan pengaruh yang baik pada peningkatan kualitas power otot 

tungkai yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian prestasi lompat jauh. 

 Dengan pemberian latihan plyometrics, diharapkan akan dapat meningkatkan 

power, sehingga prestasi lompat jauh siswa yang rendah yang disebabkan lemahnya 

power otot tungkai dapat ditingkatkan.    
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 Berdasarkan uraian di atas rancangan penelitian ini akan mengkaji lebih jauh 

tentang perbedaan pengaruh metode latihan plyometrics, dan power otot tungkai 

terhadap prestasi lompat jauh pada siswa peserta kegiatan ekstra kurikuler kelas VIII 

SMP Negeri 2 Salatiga.  

 Dari pengamatan penulis masih jarang para pelatih atletik, khususnya cabang 

lompat jauh menggunakan metode latihan tersebut. Disamping itu masih banyak pelatih 

yang menerapkan teknik latihan yang sama untuk atlet yang mempunyai kekuatan otot 

tungkai yang berbeda. 

 Berdasarkan tinjauan di atas maka perlu dikembangkan metode latihan 

plyometrics yang sesuai dan berguna bagi peningkatan prestasi lompat jauh. 

 

B. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas  

maka masalah-masalah yang timbul  dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1.   Latihan plyometrics dapat meningkatkan prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII 

SMP. 

2.   Power otot tungkai merupakan salah satu faktor kondisi fisik yang berpengaruh 

terhadap prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP. 

3. Double leg bound, double leg box bound, alternate leg box  bound, incline bound, 

merupakan bentuk-bentuk latihan plyometrics guna meningkatkan power otot 

tungkai. 
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4.   Double leg bound merupakan salah satu metode yang dapat meningkatkan prestasi 

lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP. 

5. Double leg box bound juga merupakan salah satu metode yang dapat meningkatkan 

prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP . 

6. Kemampuan power otot tungkai tinggi dan power otot tungkai rendah dapat 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi lompat jauh siswa putra kelas 

VIII SMP. 

7. Pemberian latihan plyometrics yang berbeda pada kondisi power otot tungkai dapat 

mempengaruhi prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP. 

  

C. Pembatasan Masalah 

  Guna membatasi ruang lingkup permasalahan, sehingga tidak menimbulkan 

penafsiran yang berbeda–beda maka perlu adanya batasan-batasan permasalahan yang 

akan diteliti. Pada penelitian ini hanya akan meneliti pada permasalahan sebagai berikut 

: 

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

plyometrics double leg box bound terhadap prestasi lompat jauh siswa putra kelas 

VIII SMP. 

2. Perbedaan prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP yang memiliki power 

otot tungkai tinggi dan power otot tungkai rendah. 

3. Pengaruh interaksi antara latihan plyometrics dan power otot tungkai terhadap 

prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP. 
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D. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

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

plyometrics double leg box bound terhadap prestasi lompat jauh siswa putra kelas 

VIII SMP ?. 

2. Adakah perbedaan prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP yang memiliki 

power otot tungkai tinggi dan power otot tungkai rendah ?. 

3. Adakah pengaruh interaksi antara latihan plyometrics dan power otot tungkai 

terhadap prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP ?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui : 

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

plyometrics double leg box bound terhadap prestasi lompat jauh siswa putra kelas 

VIII SMP. 

2. Perbedaan prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP  yang memiliki power 

otot tungkai tinggi dan power otot tungkai rendah. 

3. Pengaruh interaksi antara latihan plyometrics dan power otot tungkai terhadap 

prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP. 

F.  Manfaat Penelitian 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

tentang  teori dan metode latihan. 

2. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pelatih, pengajar/guru olahraga dan 

para pembina olahraga tentang pentingnya metode latihan plyometrics dan power 

otot tungkai dalam upaya meningkatkan prestasi lompat jauh. 

3. Menjadi pedoman dan bahan referensi khususnya bagi para pelatih, pengajar /guru 

olahraga untuk meningkatkan explosive power dalam upaya meningkatkan prestasi 

lompat jauh.  
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                                                 BAB  II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

            A. Kajian Teori  

1. Metode Latihan 

 a.  Metode 

  Proses pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di 

sekolah - sekolah banyak mengalami kendala seperti metode latihan yang 

kurang tepat dan kurang menarik, kurangnya jumlah alat / sarana prasarana, 

minat anak kurang, rasa takut / takut cidera, takut kotor, dan lain sebagainya. 

Kendala-kendala di atas merupakan problem yang harus segera diatasi oleh 

seorang guru. Metode latihan yang kurang tepat dan kurang menarik, alat 

pembelajaran yang kurang, motivasi siswa rendah, seorang guru harus bisa 

mencari siasat dan jalan keluarnya. Salah satunya adalah dengan cara membuat 

metode yang lebih bervariatif. Dalam hal ini, untuk proses pembelajaran lompat 

jauh dapat menggunakan metode double leg bound  dan double leg box bound. 

   Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002:740), metode adalah cara 

kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan. 

Metode pembelajaran  lompat jauh dengan metode latihan double leg bound  dan 

double leg box bound akan dapat  membantu meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran lompat jauh karena : 

1. Metode lebih menarik 
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2. Siswa tidak terlalu sulit untuk melakukannya/ gerakan mudah. 

3. Pengaruh terhadap peningkatan power cukup berarti. 

  Meskipun dengan penerapan metode yang menarik akan dapat 

meningkatkan minat / motivasi siswa, namun hal tersebut belum berati prestasi 

siswa dalam lompat jauh akan langsung meningkat tanpa disertai penerapan 

program latihan yang benar. 

 b. Latihan 

  Dalam pengertian awam orang sering mengatakan bahwa semua aktivitas 

olahraga disebut latihan. Sebagai contoh, orang yang akan pergi bermain sepak 

bola dikatakan bahwa orang tersebut akan berlatih sepak bola. Demikian pula 

orang yang akan bermain bola voli, dikatakan bahwa mereka akan latihan bola 

voli. Kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas belumlah dapat dikatakan sebagai 

sebuah latihan.  

  Latihan adalah suatu proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja 

yang dilakukan dengan berulang-ulang secara kontinyu, dengan kian hari kian 

menambah jumlah beban latihan untuk mencapai tujuan (Hamidsyah, 1996:90). 

Dari devinisi tersebut jelas bahwa latihan harus memenuhi beberapa persyaratan. 

Dalam pemberian latihan harus sistematis yang berarti latihan-latihan itu harus 

disusun secara terencana dan teratur dengan pola, strategi dan metode latihan 

yang dimulai dari gerakan yang mudah, kemudian meningkat ke gerakan yang 

lebih sukar dan kompleks. Gerakan-gerakan harus dilakukan secara berulang-

ulang, dimaksudkan agar organisasi mekanisme neuro fisiologi akan menjadi 
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bertambah baik dan gerakan –gerakan tubuh yang semula dirasakan sulit 

dilakukan, lama kelamaan menjadi gerakan otomatis dan reflektif. Ini berarti 

semakin kurang kita menggunakan konsentrasi pusat-pusat saraf. Dengan 

demikian kita akan lebih menghemat tenaga, karena jumlah tenaga yang kita 

keluarkan untuk gerakan-gerakan yang tidak perlu dapat dikurangi. 

  Melalui rangsang (stimulasi) maksimal atau hampir maksimal dari 

latihan yang kian hari kian meningkat, maka perubahan-perubahan dalam tubuh 

akan tercapai.  

  Jadi tujuan utama dari latihan adalah untuk membantu para atlet / siswa 

untuk meningkatkan keterampilan dan pencapaian prestasi maksimal disamping 

untuk menjaga stabilitas kesehatan dan kesegaran jasmani. Agar tujuan-tujuan 

tersebut dapat tercapai diperlukan latihan-latihan kondisi fisik, latihan teknik 

dan taktik, latihan mental yang harus dilakukan secara cermat dan seksama. 

c. Tujuan Latihan  

   Tujuan dari latihan menurut Hamidsyah (1996:90), adalah untuk 

membantu para atlet / siswa untuk meningkatkan keterampilan dan pencapaian 

prestasi maksimal disamping untuk menjaga stabilitas kesehatan dan kesegaran 

jasmani. Latihan juga dapat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam 

gerakan agar gerakan-gerakan yang semula sulit untuk dilakukan menjadi 

semakin mudah dan akhirnya terjadi otomatisasi gerak, sehingga dapat lebih 

menghemat energi. Agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai diperlukan 

latihan-latihan yang harus dilakukan secara cermat dan seksama. 
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d.  Prinsip – prinsip Latihan 

  Telah kita ketahui bahwa fungsi utama dari latihan adalah agar tubuh 

mampu mengerahkan suatu usaha yang minimal dalam mencapai prestasi yang 

maksimal. Kemampuan manusia untuk dapat berprestasi ditentukan oleh adanya 

tenaga yang terdiri dari kemampuan dan kekuatan. Seberapa besar kemampuan 

dan kekuatan manusia manusia tergantung pula pada usia, jenis kelamin, 

kemauan, bakat dan kesiapan diri atlet tersebut. 

 Adapun prinsip-prinsip latihan yang secara umum harus diperhatikan 

adalah sebagai berikut :  

1). Prinsip kekhususan latihan (Specificity of Training) 

   Untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, latihan harus bersifat 

khusus, dalam arti mengembangkan kemampuan tubuh sesuai dengan 

tuntutan cabang olahraga yang bersangkutan. Prinsip kekhususan disini 

meliputi : spesifik terhadap sistem energi utama, spesifik terhadap kelompok 

otot yang dilatih, pola gerakan, dan jenis kontraksi otot.  

  2). Prinsip Beban Berlebih (Overload Principle) 

  Dengan pemberian beban latihan yang cukup berat akan merangsang 

tubuh untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan prinsip beban 

berlebih, dimana melalui rangsangan (stimulasi) maksimal atau hampir 

maksimal dengan latihan yang kian hari kian meningkat dan bertambah berat 

maka perubahan-perubahan dalam tubuh akan dapat tercapai. Bila 

pengulangan latihan yang konstan yang dilakukan berulang kali bila tidak 
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diikuti dengan penambahan beban, maka latihan tersebut tidak akan 

mencapai tujuannya meskipun jumlah pekerjaan yang dilakukan sama. 

Penggunaan beban berlebih secara overload akan merangsang secara 

fisiologis dalam tubuh, sehingga peningkatan prestasi  terus menerus hanya 

dapat dicapai dengan peningkatan beban latihan  (Bompa, 1990:44).   

  3). Prinsip Beban Bertambah (The Principles of Progresive Resistance) 

   Prinsip beban bertambah dilakukan dengan meningkatkan berat 

beban secara bertahap dalam suatu program latihan, yaitu dengan 

meningkatkan  berat beban, set, repetisi, frekuensi,dan lamanya latihan.  

  4). Prinsip Latihan Beraturan (The Principles Arrangement of Exentrise) 

   Prinsip beban ini bertujuan agar beban latihan tertuju dan tersusun 

menurut besarnya otot dan tempat berfungsinya otot tersebut. Hendaknya 

latihan dimulai dari otot-otot besar menuju otot yang lebih kecil, sebab pada 

otot besar lebih mudah pelaksanannya dan pada otot kecil lebih sulit karena 

cepat lelah. 

  5). Prinsip Individualitas (The Principles of Individuality) 

       Setiap individu pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda-

beda, baik secara fisik maupun secara psikologis. Oleh sebab itu target 

latihan harus disesuaikan dengan tujuan, tingkat kesegaran siswa dan 

lamanya waktu latihan. 

  6). Prinsip Reversibelitas (The Principles of Reversibility) 
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        Kualitas latihan seseorang akan menurun kembali apabila latihan 

tidak dilakukan secara teratur dan kontinyu. Oleh karena itu kontinyuitas 

latihan sangat perlu untuk diperhatikan. 

e. Pengaruh Latihan 

   Setiap latihan yang dilaksanakan secara sistematis, terartur dan 

berkesinambungan disertai dengan dosis yang tepat dapat menyebabkan 

perubahan-perubahan terhadap tubuh yang mengarah pada peningkatan 

kemampuan dalam melaksanakan kerja yang lebih baik. Perubahan-perubahan 

yang terjadi karena latihan tersebut adalah : 

  1). Perubahan sistem dan fungsi organ dalam tubuh 

   a). Perubahan biokimia dan sistem otot rangka 

    Latihan fisik yang dilakukan secara teratur dan 

berkesinambungan dapat merangsang kerja enzim dalam tubuh dan 

merangsang pertumbuhan sel otot (hypermetropi). Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Dr.Muchsin Doewes bahwa dengan latihan yang teratur 

akan meningkatkan jumlah mitochondria dalam otot dan meningkatkan 

aktivitas enzim untuk proses metabolisme, baik secara aerobik maupun 

anaerobik. Disamping pengaruh di atas, bahwa otot yang terbiasa terlatih 

akan menjadi lebih besar dan lebih kuat karena ukuran penampang 

lintang maupun volumenya menjadi lebih besar. 

  b). Perubahan sistem kardiorespirasi 
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     Dengan latihan fisik secara teratur akan meningkatkan kapasitas 

total paru-paru dan volume jantung, yang akhirnya akan berpengaruh 

pada tingkat kesegaran atlet. Dengan latihan latihan itu pula, atlet akan 

mudah beradaptasi. Sehubungan dengan hal ini Fox (1998:24), 

menyatakan bahwa adaptasi atlet yang baik ditandai dengan adanya 

perubahan fisiologis, yaitu : 

     -  Frekwensi denyut nadi permenit berkurang. 

     -  Pengembangan otot jantung. 

    - Haemoglobin (HB) dalam darah dan Glikogen dalam otot 

bertambah. 

    Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dengan latihan 

akan meningkatkan sistem kardiorespirasi dalam tubuh. Atlet yang 

memiliki tingkat kardiorespirasi tinggi/baik berarti akan dapat 

meningkatkan performen mereka. 

2). Perubahan mekanisme sistem syaraf 

   Aktivitas olahraga yang dilakukan secara teratur, sistematis dan 

berulang-ulang dengan selalu ada peningkatan beban, akan menghasilkan 

koordinasi gerakan yang baik dan pada akhirnya tercipta otomatisasi 

gerakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bompa         (1990:132), 

bahwa dengan berlatih secara teratur dan waktu pengulangan (repetition) 

yang resisten, maka organisme-organisme mekanisme neurophysiologis 

akan bertambah baik. Dengan terbentuknya otomasi gerakan maka gerakan 
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yang sulit akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan efisien dalam 

penggunaan tenaga sehingga memungkinkan untuk dapat mencapai prestasi 

yang optimal. 

f. Sistem energi dalam latihan fisik   

 Energi yang digunakan tubuh untuk melakukan kerja dipasok dari 

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

dari makanan tersebut. Menurut Fox (1998:270) " diperoleh dari persenyawaan 

yang disebut ATP (Adenosine Triphospate)". Persenyawaan ATP tersebut 

dihasilkan dari penguraian makanan. 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". 

                

Gambar 1. Struktur ATP (Fox, 1998:19) 

 Otot merupakan salah satu alat tubuh yang menggunakan ATP sebagai 

sumber Energi, dalam hal ini digunakan untuk aktivitas fisik. ATP paling 

banyak tertimbun dalam sel otot jika dibandingkan pada jaringan tubuh yang 

lain. Namun ATP yang tertimbun dalam otot jumlahnya sangat terbatas yaitu 

sekitar 4-6 milimol/kg otot. ATP yang tersedia ini hanya cukup untuk aktivitas 

yang cepat dan berat selama 8-10 detik. Pada aktivitas yang berlangsung lebih 

lama dari waktu tersebut di atas maka perlu dibentuk ATP kembali. 
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 Melihat aktivitas yang dilakukan dalam melaksanakan gerakan lompat 

jauh, maka gerakan tersebut termasuk dalam aktivitas anaerobik yang 

membutuhkan sistem energi ATP-PC. Hal tersebut terlihat secara nyata bahwa 

didalam lompat jauh, unsur power (daya ledak) sangat dominan. Kemampuan 

daya ledak terutama didukung oleh kontraksi dari otot cepat dan penyediaan 

energi melalui proses anaerobik. Kapasitas penyediaan energi aerobik sangat 

menentukan dalam gerakan-gerakan yang kuat dan cepat. Penyediaan energi 

secara anaerobik meliputi system ATP-PC (Phospagen System)  dan system 

glikolisis anaerobic (Lactid Acid System). Sistem glikolisis anaerobik atau asam 

laktat menyediakan ATP dari sebagian pemecahan glukosa atau glikogen. 

  1.  System ATP-PC 

 Agar otot dapat berkontraksi secara terus menerus perlu 

pembentukan kembali ATP, karena ATP dalam otot sangat terbatas 

jumlahnya. Untuk pembentukan ATP yang cepat adalah melalui pemecahan 

PC (Phosphate creatin), karena PC merupakan senyawa yang mengandung 

fosfat yang tertimbun didalam otot seperti halnya ATP maka system ini juga 

disebut sistem fosfagen. 

 Reaksi yang terjadi dalam pemecahan ATP dan PC berlangsung 

cepat dan terjadi didalam sel. Pada saat ATP digunakan maka PC akan 

segera teruraikan dan membebaskan energi, sehingga terjadi resintesa ATP. 

ATP dipecah pada saat kontraksi otot berlangsung, kemudian dibentuk lagi 

melalui ADP-Pi oleh adanya energi yang berasal dari pemecahan simpanan 
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PC (Corretely, 1992). Penyediaan ATP pada system ini hanya dapat dipakai 

selama 3-8 detik (Soekarman, 1987). 

 PC jumlahnya hanya sedikit, tetapi PC merupakan sumber energi 

yang tercepat untuk membentuk ATP kembali. Sistem phosphagen 

merupakan sumber energi yang dapat secara tepat  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 

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

2. Sistem Glikolisis anaerobik 

  Untuk membentuk kembali ATP setelah cadangan ATP-PC habis 

selanjutnya ATP dapat dibentuk kembali melalui pemecahan glikogen tanpa 

oksigen atau dikenal dengan Sistem Glikolisis Anaerobik. 

Sistem ini lebih rumit bila dibandingkan dengan system ATP-PC, 

karena memerlukan lebih banyak reaksi kimia, sehingga pembentukan ATP 

melalui sistem ini berjalan agak lambat. Pada sistem Asam Laktat Glikogen 

dipecah secara kimia, selama glikogen pecah energi dilepas melalui rangkaian 

reaksi, yang digunakan untuk resintesa ATP. 

  Adapun ciri glikolosis anaerobik adalah: 

a. Terbentuknya asam laktat 

b. Tidak membutuhkan oksigen 
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c. Hanya menggunakan karbohidrat 

d. Memberikan energi untuk resintesa beberapa molekul ATP Secara 

sederhana proses glikolosis anaerobik melalui sistem ini dapat 

digambarkan sebagai berikut :    

 

              

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                   

                                     Gambar 2. Glikolisis Anaerobik  

                                                (Fox, 1998:23) 

Olahraga yang memerlukan kecepatan, pertama akan menggunakan 

ATP-PC dan kemudian sitem glikolosis anaerobik. Olahraga yang lamanya 1-3 

menit energi yang digunakan terutama dari proses glikolosis anaerobik, karena 

dapat memberikan ATP dengan cepat bila dibandingkan dengan system aerobik 

(Soekarman, 1987). Proses glykolisis anaerobic secara sederhana dapat 

disimpulkan bahwa proses ini menyebabkan kelelahan. Tanpa oksigen, 

Glikogen 
Dari otot 

Glukosa 

Proses 
Glikolisis 

Asam 
Piruvat 

Asam 
Laktat 

Glukosa 
Darah 

ADP + Pi 

ATP 
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menggunakan karbohidrat, dan memberikan energi untuk resintesa beberapa 

molekul ATP saja.  

3.  Sistem Aerobik atau System Oksigen 

Reaksi aerobic terjadi di dalam "mitochondria" yang terdapat pada 

setiap serabut otot. Dalam mitochondria berlangsung proses metabolisme 

aerobic dengan oksigen, sehingga menghasilkan ATP dalam jumlah yang 

besar, maka mitochondria ini disebut juga warung energi (power house). 

Reaksi yang sangat rumit dan komplek memerlukan cukup oksigen, maka satu 

mole glycogen dipecah secara sempurna menjadi Karbondioksida dan H2O, 

serta mengeluarkan energi yang cukup untuk resintesa sejumlah ATP 

(Hazeldine, 1989:7). Proses ini lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut: 

             

        Gambar 3.   Proses glykolisis anaerobic dalam mithocondria 

                                (Hazeldine, 1989:7) 

System Aerobik menurut Fox (1998:26) dapat berlangsung dengan tiga cara  

yaitu :  

a.  Glikolisis Aerobik 

 Tersedianya oksigen yang cukup dan asam laktat yang tidak 

tertimbun dalam reaksi glykolisis aerobic di karenakan oksigen menghambat 

penumpukan asam laktat tetapi tidak menghalangi pembentukan ATP, 
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oksigen membantu mengubah asam laktat menjadi piruvat setelah ATP 

diresintesis. Reaksi glykolisis aerobic terjadi sebagai berikut: 

Glukosa + 2 ADP + 2 Fosfat dengan energi -> 

2 Asam Piruvat + 2 ATP + 4 H 

Proses glikolisis aerobik dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         CO2 + H2O  +             ATP 

                                 Gambar 4. Glikolisis Aerobik 

( Fox,1998:28) 

 

b. Siklus Krebs 

   Siklus   Krebs   menghasilkan      karbondioksida,   terjadinya   oksidasi   

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

dengan memecah dua macam piruvat dengan pertolongan 
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Asam Piruvat + Coenzym A ---> Acetyl Coenzym A + 2 CO2 + 4H.  

Asam lemak aktif ini masuk kedalam siklus oksidasi dan menjadi acetyl 

coenzyme A. Acetyl coenzyme A ini kemudian masuk kedalam siklus krebs. 

ATP yang dihasilkan tergantung macam asam lemak yang dioksidasi. Proses 

siklus krebs lebih lanjut terlihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 5. Siklus Kreb,s 

(Fox,1998:30) 

 

c. Sistem Transport Elektron        

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

mitochondria adalah serangkaian reaksi hingga terjadi H2O disebut dengan 

istilah transport electron atau rantai respiratori. Dimana ion - ion hidrogen dan 

electron masuk kedalam sistem transport elektron memilki tingkat sedikit 

lebih tinggi dari FADH2, yang mana NADH hanya dua molekul ATP.  

 Inti reaksi adalah :  

4 H + 4c O2 ——> I H2O. 
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Sejumlah energi dikeluarkan sewaktu terjadi transport dari electron di dalam 

rantai respiratori . 

                                    

Gambar 6. Sistem transport elektron  

(Lamb, 1984 : 49)  

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, sistem energi yang 

digunakan dalam gerakan lompat jauh adalah sistem energi ATP - PC. Hal 

tersebut jelas bahwa dilihat dari mekanisme gerakan dan sistem kerja dalam 

melakukan lompat jauh yaitu dilakukan dalam waktu yang relatif singkat/cepat 

dan membutuhkan gerakan yang eksplosif. 

2. Latihan Plyometrics 

 a. Plyometrics 

  Asal istilah plyometrics diperkirakan dari kata bahasa Yunani 

”pleythuein” yang berarti memperbesar atau “meningkatkan”, atau dari akar kata 
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bahasa Yunani “plio” dan “metric” , masing –masing berarti “lebih banyak”  dan 

ukuran (Groves, et al, 2003:2).   

  Plyometrics merupakan salah satu metode latihan yang sering digunakan 

oleh para pelatih untuk meningkatkan eksplosif power. Dengan latihan 

plyometrics diperkirakan dapat menstimuli 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 

plyometrics adalah pengkondisian sistem neuromuskuler sehingga 

memungkinkan adanya perubahan-perubahan arah yang lebih cepat dan lebih 

kuat. Dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk perubahan arah ini, 

maka kekuatan dan kecepatan dapat ditingkatkan. 

  Ciri khas dari latihan plyometrics adalah  adanya peregangan 

pendahuluan (pre stretching) dan regangan awal (pre tension) pada saat 

melakukan kerja. Latihan ini dikerjakan dengan cepat, kuat, eksplosif dan 

reaktif. Pyke (1994:144), mengemukakan bahwa “latihan plyometrics 

didasarkan pada prinsip-prinsip pra peregangan otot yang terlibat pada saat 

tahap penyelesaian atas respon untuk penyerapan kejutan dari tegangan yang 

dilakukan otot sewaktu pendaratan”. Tipe latihan yang melibatkan unsur-unsur 

tersebut diatas, merupakan tipe dari kemampuan daya ledak. Oleh karena itu 

Radcliffe & Farentinos (1985:1), mengemukakan bahwa “Latihan plyometrics 

merupakan salah satu metode latihan yang sangat baik untuk meningkatkan 
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eksplosif power”. Eksplosif power merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam aktivitas olahraga prestasi, khususnya lompat jauh. 

b. Prinsip-prinsip Latihan Plyometrics 

Dalam aktivitas olahraga, terdapat tiga jenis kontraksi otot, yaitu 

konsentrik (memendek), isometrik (tetap) dan aksentrik (memanjang). Tipe 

gerakan dalam latihan plyometrics adalah cepat, kuat, eksplosif dan reaktif. 

Latihan plyometrics sebagai metode latihan fisik untuk mengembangkan kualitas 

fisik menggunakan 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 optimum pada otot 

b) mendapatkan tenaga elastis 

c) menimbulkan reflek regangan 

  Maksud memberi regangan pada otot sebelum kontraksi adalah 

untuk memberikan panjang awal yang optimum pada otot-otot untuk 

kontraksi. Pyke (1980:43) menyatakan bahwa otot akan berkontraksi 

lebih kuat apabila diberikan stretch (regangan) segera sebelum otot 

tersebut berkontraksi.  

 

2) Untuk mendapatkan tenaga elastis   
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 Sedangkan tujuan kedua dari pemberian regangan (stretch) pada otot 

sebelum melakukan gerakan adalah untuk mendapatkan tenaga elastis. 

Elemen-elemen kontaktil dari otot-otot adalah serabut-serabut otot. Beberapa 

bagian dari otot adalah bukan kontraktil. Seperti ujung pembungkus serabut 

otot yang berhubungan ke urat daging (tendon), selaput menyilang dari 

serabut-serabut otot dan tendon. Elemen kontraktil dan non kontraktil otot 

yang ditarik akan terlihat seperti komponen elastis. Bagian-bagian kontraktil 

dari serabut otot bisa memberikan rangkaian komponen elastis. Pada waktu 

otot berkontraksi, struktur komponen elastis teregang sepanjang 3%-5% 

panjang serabut otot. Peregangan seri komponen elastis selama otot 

berkontraksi menghasilkan energi potensial yang mirip pegas atau tarikan 

busur. Pada waktu energi itu akan dilepas, energi itu akan bertambah sedikit 

demi sedikit dari energi kontraksi yang dihasilkan oleh serabut-serabut otot. 

3). Memberikan refleks regangan (stretch reflex) 

 Pada saat kita mengembangkan dan menggunakan power, selalu 

melibatkan proses motorik yang disadari (voluntary) maupun proses motorik 

yang tanpa disadari (involuntary). Dalam plyometrics disebut dengan stretch 

refleks (reflek regangan), miotatik reflek atau muscle spindle reflex. Spindle 

dan stretch reflex adalah komponen yang sangat penting dari sitem syaraf 

yang mengontrol gerakan tubuh. Pada latihan plyometrics mekanisme 

kemauan (akal) yang mengendalikan dan mengatur otot skelet adalah 

setingkat lebih penting daripada serabut ototnya sendiri. Perbaikan kontrol 
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otot dan penggabungan power dengan latihan plyometrics nampaknya akan 

berhubungan dengan perbaikan susunan syaraf otot dan jalur sensor motorik 

yang komplek. 

 Dengan latihan plyometrics dimaksudkan untuk dapat merangsang 

berbagai perubahan dalam sistem syaraf otot, meningkatkan kemampuan 

sekelompok otot untuk dapat merespon dengan cepat dan kuat pada 

perubahan sedikit dan cepat pada panjang otot. Suatu keistimewaan dalam 

latihan plyometrics adalah penyesuaian sistem syaraf otot untuk memberikan 

suatu perubahan yang cepat dan lebih kuat secara terarah. 

   Pada latihan plyometrics harus menerapkan beban lebih (overload) 

dalam hal beban atau tahanan (resistive), kecepatan (temporal) dan jarak 

(spatial). Tahanan atau beban yang meningkat pada latihan plyometrics 

diperoleh dari bentuk pemindahan dari anggota badan atau tubuh yang cepat, 

seperti meloncat, melambung, memantul dan sebagainya. 

 

 

 

 

3. Latihan Double Leg Bound  

 Seorang atlet untuk dapat tampil secara optimal harus melalui latihan secara 

teratur dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Bagi seorang pelompat jauh guna 

mencapai hasil lompatan yang sejauh-jauhnya dibutuhkan power yang baik 
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    Power dipandang sebagai kekuatan eksplosif yang sangat diperlukan dalam 

aktivitas olahraga. Otot yang mempunyai tingkat eksplosif yang besar hampir 

dipastikan mempunyai kekuatan dan kecepatan yang besar pula       (Pyke, 1991:93-

129).  

  Bompa (1994:77-89), menyampaiakan bahwa bentuk latihan plyometrics 

seperti melangkah, melompat, meloncat dengan dua kaki (double leg bound), maupun 

meloncat dengan dua kaki menggunakan kotak (double leg box bound) merupakan 

bentuk latihan untuk meningkatkan power.  

  Latihan double leg bound merupakan gerakan meloncat dengan menggunakan 

tumpuan dua kaki, yang diawali dengan posisi half-squat. Lengan di samping badan, 

bahu condong ke depan melebihi posisi lutut, punggung lurus serta pandangan ke 

depan. Selanjutnya melakukan gerakan loncatan ke depan atas, menggunakan ekstensi 

pinggul dengan dibantu ayunan lengan untuk mendorong ke depan.    

  Latihan double leg bound merupakan bentuk latihan yang bertujuan untuk 

mengembangkan power otot-otot tungkai dan pinggul, khususnya gluteals, 

hamstrings, quadriceps, dan gastrocnemius. Otot-otot lengan dan bahu secara tidak 

langsung juga terlibat didalamnya. Latihan ini mempunyai aplikasi yang luas untuk 

berbagai cabang olahraga yang melibatkan lompat/loncat, lari  dan sebagainya. 

 

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



 li 

 

Gambar 7. Gerakan double leg bound 

(Radcliffe & Farentinos, 2002:28). 

 

Posisi awal :  Mulailah dengan posisi half-squat. Lengan berada di samping 

badan, bahu condong ke depan melebihi posisi lutut. Usahakan 

punggung lurus dan pandangan ke depan. 

Pelaksanaan : Loncatlah ke depan dan ke atas, menggunakan ekstensi pinggul 

dan gerakan lengan untuk mendorong ke depan.  Usahakan 

untuk mencapai ketinggian dan jarak maksimum dengan posisi 

tubuh tegak. Setelah mendarat, kembali lagi ke posisi awal dan 

melakukan bounding berikutnya. 

     Lakukan 3-5 set, jumlah ulangan 8-12 kali, dengan waktu 

istirahat antar set sekitar 2 menit. 

 

 

4. Latihan Double Leg Box Bound  

  Sedangkan untuk latihan double leg box bound pada prinsipnya sama dengan 

latihan double leg bound.  
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Gerakan double leg box bound sama-sama merupakan gerakan meloncat dengan 

tumpuan dua kaki, hanya pada gerakan ini dilengkapi dengan kotak/box. Latihan ini 

memerlukan 2-4 kotak yang berukuran tinggi kira-kira 12-22 inchi. Dengan 

penggunaan kotak ini akan memberikan beban lebih (overload) untuk kelompok 

otot yang sama pada latihan double leg bound. Latihan ini memerlukan lebih banyak 

stabilitas punggung bagian bawah dan daerah togog. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar di bawah.  

 

 

Gambar 8. Gerakan duble leg box bound 

(Radcliffe & Farentinos, 2002:30). 

 

Posisi Awal : Kotak dengan jarak antara 3-6 kaki, berdirilah kira-kira  2-3 

langkah di depan kotak pertama. Kaki berada sedikit  di belakang 

bahu. Tubuh dalam posisi semi squat, punggung lurus, 

pandangan ke depan, dan lengan di samping badan. 

  Pelaksanaan : Sebagaimana dalam latihan double leg bound, mulailah dengan 

loncatan ke atas kotak pertama. Sesegera mungkin anda 
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mendarat ke atas kotak tersebut, kemudian loncatlah ke atas 

setinggi dan sejauh mungkin, dan mendarat ke tanah.  

       Ulangi rangkaian ini dengan menggunakan kotak kedua, dan 

ketiga dan seterunya hingga selesai. 

       Lakukan 4-6 set dengan menggunakan kotak. Waktu istirahat 

antar set sekitar 2 menit.  

   Dengan melihat karakteristik dari gerakan double leg bound dan 

double leg box bound di atas jelas bahwa gerakan-gerakan tersebut sangat 

berkaitan erat dengan unsur gerakan yang dibutuhkan dalam lompat jauh. Pada 

lompat jauh sangat dibutuhkan adanya power otot tungkai yang baik. Dengan 

latihan double leg bound dan double leg box bound diharapkan dapat 

meningkatkan power otot tungkai tersebut. Namun dilihat dari beban yang 

diberikan pada kedua latihan tersebut, latihan double leg box bound 

mempunyai kecenderungan memiliki beban lebih berat / lebih besar dibanding 

dengan double leg bound. Dengan menggunakan bangku / kotak dengan 

ketinggian  12-22 inci, ditambah seorang atlet harus meloncat dan mendarat di 

atasnya, berarti dibutuhkan power yang cukup tinggi serta beban menjadi lebih                

(overload). 

    Pada latihan double leg bound maupun double leg box bound  telah 

dimengerti bahwa keduanya merupakan bentuk latihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan power otot tungkai. Dari kedua gerakan di atas pada dasarnya hampir 

sama, tetapi keduanya terdapat perbedaan yaitu pada penggunaan alat dan 

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



 liv 

pembebanan. Pada gerakan double leg bound  tidak menggunakan alat bantu tetapi 

pada double leg box bound menggunakan kotak (box). Dengan penggunaan kotak 

ini akan memberikan beban lebih (overload) untuk kelompok otot yang sama pada 

latihan double leg bound. Tetapi bukan berarti pada gerakan double leg bound lebih 

ringan, karena dalam perlakuan ini frekwensi keduanya dibedakan.  

  Dari penjelasan di atas dapat kita prediksikan bahwa melalui latihan double 

leg bound dan double leg box bound akan dapat menaikkan power seseorang dalam 

hal ini adalah atlet lompat jauh sehingga akan berpengaruh pada prestasi.  

 

5. Power 

    a. Power Otot Tungkai  

  Lompat jauh merupakan salah satu cabang dalam olahraga atletik yang 

sangat dominan membutuhkan power otot tungkai guna mencapai hasil yang 

optimal. Maka berikut ini akan kita bahas beberapa pengertian power.  

  Menurut Annarino (1976:20), power menyangkut kekuatan dan kecepatan 

kontraksi otot, dinamik dan eksplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot 

maksimun dalam durasi waktu yang pendek.  

  Bompa (1983:214), menyatakan bahwa power adalah hasil kekuatan dan 

kecepatan maksimum. Corbin (1980:22), eksplosif power adalah kemampuan 

untuk menampilkan kekuatan secara eksplosif atau dengan cepat. Eksplosif power 

merupakan  salah satu aspek  dari  fisikal fitness (kesegaran jasmani). 
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   Menurut (Kirkendall et al, 1988) menyatakan bahwa daya ledak adalah 

hasil usaha dalam satuan unit waktu, yang dilakukan ketika memindahkan benda 

pada ruang atau jarak tertentu. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa daya 

ledak adalah hasil dari tenaga dan kecepatan. Dikemukakan oleh (Harre,1982) 

bahwa daya ledak adalah kemampuan mengatasi hambatan dalam kecepatan 

kontraksi otot yang tinggi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas 

maka dapat dikemukakan bahwa daya ledak adalah perpaduan unsur kekuatan dan 

kecepatan dalam mengatasi hambatan pada ruang atau jarak tertentu. Daya ledak 

merupakan salah satu komponen dasar motorik atau kemampuan yang menunjang 

penampilan efektif dalam olahraga dan permainan.  

   Dari beberapa pengertian power atau eksplosif power di atas, ternyata ada 

dua unsur yang sangat penting dan menentukan sekali yaitu unsur kekuatan dan 

kecepatan.  

 

  Selanjutnya untuk menghitung power seseorang dapat digunakan rumus 

sebagai berikut :   

                            atau              p =                     atau         p =  F x V 

   

Keterangan : 

 P =     F x  D 
               t         
 

           W 
           t         
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  p =  Power   t = Time (waktu) 

  F =  Force (kekuatan) W = Work (kerja) 

  D = Distans ( Jarak ) V = Velocity (kecepatan) 

  Rumus di atas menyatakan bahwa power menghasilkan momentum, dan 

momentum ini merupakan tenaga untuk menghasilkan gerakan yang kuat dan 

cepat. Pengembangan power khusus untuk latihan kondisi berpedoman pada dua 

komponen, yaitu pengembangan kekuatan untuk menambah daya gerak dan 

mengembangkan kekuatan untuk mengurangi waktu gerak. 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi power (Explosive Power), adalah 

kualitas yang memungkinkan otot untuk menghasilkan kerja fisik secara eksplosif. 

Penentu power otot adalah kekuatan otot, kecepatan rangsang syaraf dan 

kecepatan kontraksi otot. Power dan daya tahan otot yang merupakan komponen 

fisik yang sudah merupakan bagian yang menyatu dalam program latihan pada 

semua cabang olahraga. Ketiganya saling mempunyai hubungan dengan faktor 

dominannya yaitu strength (kekuatan). Untuk meningkatkan power otot 

diperlukan peningkatan kekuatan dan kecepatan secara bersama-sama. 

  Dalam pembahasan teknik pada lompat jauh, gerak impuls  atau dorong 

lebih dominan. Saat atlet lompat jauh melakukan lompatan, otot yang bekerja 

adalah otot tungkai. 

Daya ledak merupakan perpaduan dari kekuatan (strenght) dan kecepatan 

(speed). M. Sajoto (1995:8) mengemukakan definisi dari “Kekuatan (strenght) 
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bahwa kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya 

dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja”. Maka yang 

dimaksud kekuatan disini adalah suatu kemampuan dari otot untuk dapat 

mengatasi tahanan atau beban dalam menjalankan suatu aktivitas. Sedangkan 

menurut M. Sajoto (1995:8) “Kecepatan (speed) adalah kemampuan seseorang 

untuk mengerjakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu 

sesingkat-singkatnya”. 

 Pengertian dari daya ledak itu sendiri menurut Suharno H.P.         

(1993:37), adalah “Kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan utuh”. 

Daya ledak otot dalam praktek olahraga banyak digunakan seperti untuk 

melompat, meloncat, melempar, menendang, memukul dan lain sebagainya. 

Dengan demikian daya ledak sangat bemanfaat untuk mencapai prestasi yang 

optimal. 

 Otot (muscle) yaitu jaringan yang pada umumnya melekat pada tulang, dan 

dapat menggerakkan tulang tersebut terhadap tulang lain dimana tulang tersebut 

bersendi, atau disebut juga jaringan otot serat lintang. 

 Tungkai adalah tulang anggota gerak bawah yang terdiri dari seluruh kaki 

pangkal paha ke bawah. Sebagai tulang anggota gerak bawah, tungkai juga 

mempunyai peran yang penting dalam rangka untuk melakukan berbagai macam 

gerakan. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa untuk melakukan sesuatu gerakan 
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diperlukan perpaduan dari otot, tulang dan persendian, hal ini berlaku pula pada 

gerakan anggota gerak bawah yaitu otot tungkai. 

 Power otot tungkai dalam penelitian ini adalah daya ledak yang dimiliki 

oleh otot betis (musculus gastrocnemius) dalam kemampuannya untuk melakukan 

lompatan pada lompat jauh. 

 Menurut M. Sajoto (1995:17), daya ledak atau muscular power adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan kekuatan maksimum, dengan usahanya 

yang dikerjakan dalam waktu sependek-pendeknya. Dalam hal ini dinyatakan 

bahwa daya otot adalah hasil perkalian antara kekuatan dan kecepatan. 

 Power atau daya ledak eksplosif adalah kualitas yang memungkinkan kerja 

otot atau sekelompok otot untuk menghasilkan kerja fisik secara eksplosif. Power 

ditentukan oleh kekuatan  otot dan kecepatan rangsangan syaraf serta kecepatan 

kontraksi. 

 Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa daya ledak atau power 

merupakan gabungan antara dua unsur yaitu kekuatan dan kecepatan otot dalam 

berkontraksi. Dengan demikian untuk dapat menghasilkan power otot tungkai 

yang baik diperlukan latihan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot.  

         Hampir semua cabang olahraga memerlukan komponen fisik ekplosif 

power, termasuk cabang olahraga atletik, khusunya lompat jauh. Dalam 

melakukan lompatan, daya ledak adalah sangat dominan dalam menentukan 

jauhnya lompatan. Hal tersebut sangat jelas power otot tungkai dibutuhkan dalam 

menghasilkan tenaga secara eksplosif. Dua komponen itu adalah kekuatan dan 
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kecepatan. Semakin kuat dan cepat tenaga seseorang maka semakin besar daya 

yang dihasilkan. Dengan demikian jelas bahwa power otot tungkai dalam nomor 

lompat jauh sangat diperlukan. 

        Bompa (1990:45),  mengemukakan bahwa daya ledak ataupun power 

merupakan produk kekuatan maksimum dan kecepatan maksimum. Ia juga 

mengemukakan bahwa tanpa tingkat kekuatan maksimum, power atau daya ledak 

tidak akan mencapai standar yang tinggi. Berpijak dari pendapat di atas jelas 

bahwa daya ledak atau power sangat di perlukan bagi atlet lompat jauh. Kekuatan 

dan kecepatan merupakan perpaduan kondisi fisik yang tidak dapat dipilih-pilih 

dalam menciptakan daya ledak atau power karena dengan semakin kuat serta 

mempunyai tingkat kecepatan yang  tinggi seseorang maka semakin besar daya 

ledak atau power yang dihasilkan. Besar kecilnya daya ledak dipengaruhi oleh 

otot yang melekat dan membungkus tungkai tersebut. Tungkai adalah bagian 

bawah dari tubuh manusia yang berfungsi untuk mengerakkan tubuh separti 

berjalan, berlari, dan melompat. Menurut Hadiwijaya (2004:20) bahwa, “tungkai 

pada manusia terdiri dari dua yaitu tungkai bawah dan tungkai atas. Tungkai 

bawah (ekstrimitas imferior) digunakan sebagai penahan dan digunakan untuk 

segala aktivitas. Tulang tungkai bawah terdiri dari tulang kering      (os tibia) dan 

tulang betis (os fibula) dan tulang kaki (ossa pedisfoot bones). 

             Secara rinci, otot - otot yang terdapat pada tungkai manusia, adalah 

sebagai berikut : 

1) Otot-otot tungkai atas (otot paha) 
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(a) Otot tensor fasialata 

(b) Otot abductor dari paha 

(c) Otot vastus laterae 

(d) Otot rektus femoris 

(e) Otot satrorius 

(f) Otot vastus medialis 

(g) Otot abductor 

(h) Otot gluteus maxsimus 

(i) Otot paha leteral dan medial 

2) Otot tungkai bawah 

(a) Otot tibialis anterior 

(b) Otot ektensor digitorum longus 

(c) Otot gastroknemius 

(d) Otot tendon aciles 

(e) Otot soleus 

(f) Otot maleolus medialis 

(g) Otot retinakula bawah 
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Gambar 9. Otot Tungkai 

Gambar 9. Otot tungkai atas dan bawah, Hadiwidjaja, S. (2004:259 ) 

Sumber : Sobatta, Atlas Anatomi Manusia, Alih Bahasa oleh Indrati Hadinata, 

Penerbit Buku Kedokteran EGC 

 

    Dalam hal ini Pearce, E. (1999:113). Mengatakan bahwa “Tungkai 

manusia terdiri dari tungkai atas dan tungkai bawah “. Kedua tungkai tersebut 

bekerja saling berkaitan. Otot dapat mengadakan kontraksi dengan cepat apabila 

mendapat rangsangan dari luar. Otot ialah jaringan yang mempunyai 

kemampuan khusus yaitu berkontraksi, dengan jalan demikian maka gerakan 

akan terlaksana.                             

  Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan, gerakan akan terjadi 

apabila otot-otot pada tubuh berkontraksi sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  

  Dalam aktivitas olahraga, daya ledak otot atau power berfungsi untuk 

melakukan gerak secara cepat dan memerlukan pengerahan tenaga sepenuhnya. 

Prestasi lompat jauh sangat dipengaruhi oleh kekuatan otot tungkai dan 
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kemampuan eksplosifitas, yang  keduanya itu sangat perlu untuk pencapaian 

prestasi yang optimal. 

  Saat melakukan lompatan pada dasarnya terdiri dari dua kelompok otot 

yang bekerja secara berlawanan atau antagonis, yaitu fleksi dan ektensi. Pada 

saat melakukan gerakan menekuk atau fleksi maka kelompok otot yang bekerja 

adalah otot fleksio, sedangkan otot-otot ektensi hanya bekerja meluruskan. 

Demikian sebaliknya kelompok otot ektensi memanjang dan fleksi memendek.    

  Kekuatan pada otot tungkai merupakan sumbangan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam menciptakan power pada otot tungkai. Demikian pula 

kecepatan merupakan kemampuan gerak yang ditimbulkan atas dasar proses 

system syaraf dan perangkat otot. 

  Kecepatan juga merupakan unsur yang memiliki kontribusi besar untuk 

terciptanya daya ledak. Untuk meningkatkan kemampuan power otot tungkai 

dalam memacu peningkatan prestasi belajar ketrampilan gerak, maka tidak dapat 

dipilah-pilah dalam melatih kecepatan dan kekuatan dikarenakan kedua unsur 

tersebut merupakan faktor yang membantu terciptanya kemampuan power. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa daya ledak atau power 

adalah perpaduan antara unsur kondisi fisik antara kekuatan dan kecepatan 

secara maksimal. 

 b. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Power 

  Ada beberapa faktor yang dapat menentukan kemampuan power 

seseorang. Untuk menghasilkan power, seseorang harus memiliki kecepatan dan 
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kekuatan yang baik. Suharno H.P. (1985:59), faktor-faktor penentu power 

adalah: 

 (1) Banyak sedikitnya macam fibril otot putih dari atlet. 

(2) Kekuatan dan kecepatan otot. 

(3) Waktu rangsangan terhadap otot. 

(4) Koordinasi gerakan harmonis antara kekuatan dan kecepatan. 

(5) Tergantung banyak sedikitnya zat kimia dalam otot (ATP). 

(6) Penguasaan teknik gerakan secara benar. 

 Dengan demikian diketahui bahwa pada dasarnya faktor utama power 

otot tungkai adalah kekuatan dan kecepatan, disamping juga dipengaruhi oleh 

teknik dan koordinasi gerakan. Power otot tungkai dapat ditingkatkan dengan 

memberikan latihan kecepatan dan koordinasi dari gerakan-gerakan yang 

dilakukan. 

 Power juga dipengaruhi oleh serabut otot yang dimiliki. Jenis serabut 

otot cepat dan serabut lambat. Serabut otot cepat merupakan serabut otot putih 

sedangkan serabut otot lambat merupakan serabut otot merah. Jika atlet 

cenderung memiliki serabut otot putih maka atlet tersebut berbakat untuk 

gerakan-gerakan yang memerlukan kemampuan fisik dengan waktu kontraksi 

pendek seperti kecepatan dan kekuatan. Sedangkan jika atlet cenderung 

memiliki serabut otot merah, maka atlet tersebut berbakat untuk gerakan yang 

memerlukan kemampuan fisik dengan waktu kontraksi lama seperti daya tahan 
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(endurance)”. Sehingga dalam upaya pemanduan atlet lompat jauh agar lebih 

diutamakan pada atlet yang cenderung memiliki serabut otot putih / polos. 

6. Lompat Jauh                              

a. Langkah-Langkah Pelaksanaan Lompat jauh 

Salah satu nomor yang diperlombakan dalam cabang olahraga atletik 

adalah lompat jauh. Lompat jauh merupakan suatu istilah didalam cabang 

olahraga atletik, yaitu melakukan gerakan menolak dengan menggunakan satu 

kaki yang aktivitasnya diawali dengan lari awalan, menolak, melayang dan 

mendarat. Tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh 

mungkin kearah pendaratan / bak pasir. Lompat jauh merupakan suatu aktivitas 

yang diawali dengan berlari untuk mengambil awalan, dilanjutkan menolak 

dengan satu kaki tumpu, melayang diudara dan mendarat dengan kedua kaki 

secara bersama-sama. Selanjutnya dikatakan pencapaian hasil lompatan yang 

baik dapat dicapai melalui pemantapan koordinasi gerak teknik melompat yang 

meliputi: teknik awalan, teknik menolak, teknik badan di udara, dan teknik 

badan waktu mendarat yang masing-masing mempunyai cara-cara sendiri. 

Ada empat teknik dasar lompatan yang merupakan rangkaian gerakan yaitu: 

Teknik awalan, Tolakan, Badan diudara, Sikap waktu mendarat   (Suparman, 

1994:5) 

 1) Awalan 

Awalan dalam lompat pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk 

mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum kaki mencapai balok 
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tumpuan. Awalan  biasanya berjarak antara 30-40 meter dan  biasanya dilakukan 

dengan kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan / lompatan. Kecepatan 

yang diperoleh dari hasil awalan disebut kecepatan horizontal yang selanjutnya 

akan  digabungkan dengan kecepatan vertikal pada waktu melakukan tolakan 

yang menghasilkan tolakan ke atas depan. Tujuan awalan sebelum melompat 

adalah untuk meningkatkan percepatan horisontal secara maksimal tanpa 

menimbulkan hambatan sewaktu menolak.  

Lari cepat pada saat melakukan awalan dilakukan secara progresif 

sampai mencapai maksimal, kemudian memelihara kecepatan, dan persiapan 

kaki tumpu pada balok tolakan. Selain itu seorang atlet lompat jauh harus 

memiliki kemampuan lari yang baik dan dapat mengatur pace larinya, karena 

mengubah ubah kecepatan akan membutuhkan kekuatan tambahan karena 

adanya percepatan. Pelompat yang tidak dapat mengatur Pace larinya akan 

kehilangan kecepatan yang dibangun dari awalan, dan pada saat menolak akan 

mengalami kegagalan karena pelompat akan memaksakan diri untuk mencapai 

balok tumpuan dengan cara memperpanjang/memperpendek pace nya.  

Awalan pada lompat jauh harus dilakukan dengan lancar 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. Kalau ini terjadi jelas prestasi 
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optimal tidak mungkin tercapai. Secara lebih jelas pelaksanaan awalan lompat 

jauh dapat dilihat pada gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Awalan Lompat Jauh 

(Sumber : Jonath, dkk., 1987) 

1) Tolakan 

 Dalam lompat jauh, tolakan merupakan faktor sangat penting guna 

mencapai hasil lompatan yang sejauh-jauhnya. Tolakan yang kuat harus 
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didukung dengan tungkai yang kuat pula agar tercapai ketinggian lompatan 

yang optimal. Tolakan merupakan gerakan perpindahan yang sangat cepat 

antara lari awalan dan gerakan di udara. Dalam hal ini terjadi perubahan atau 

perpindahan gerakan mendatar atau horizontal ke gerakan vertikal 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 kecepatan maju ke atas 

dengan sudut yang terbaik yaitu 45 derajat.  

Untuk mempertinggi lompatan yang cukup tanpa mengorbankan kecepatan, 

maka sudut badan pada waktu menumpu tidak terlalu condong ke depan 

seperti pada waktu lari cepat, tetapi juga tidak menengadah seperti saat 

menolak pada lompat tinggi karena bisa menghambat jauhnya lompatan. 

Berat badan sedikit ke depan dengan gerakan tanpa membantu menambah 

ketinggian dan pandangan ke depan.  

 

Gambar 11. Gerakan menolak pada Lompat Jauh 

(sumber : Jonath, dkk, 1987) 

2) Melayang 

 Gerakan melayang dalam lompat jauh merupakan perpaduan antara 

kecepatan awalan dengan kekuatan tungkai saat melakukan tolakan pada 
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balok tumpuan. Seorang pelompat dapat melayang dengan membentuk garis 

parabola membutuhkan kecepatan dan kekuatan, karena tubuh mempunyai 

gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk dapat bertahan sesaat diudara tungkai 

yang ada dibelakang diayun ke depan atas dengan maksimal. Pada saat 

melayang ada tiga macam gaya yang sering digunakan atlet dalam lompat 

jauh yaitu: a) gaya jongkok atau sit down in the air, b) gaya gantung atau 

hang style, dan c) gaya berjalan di udara atau walking in the air. Lebih 

jelasnya gaya-gaya lompatan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah. 

 

Gambar 12.  Lompat Jauh Gaya Jongkok Atau sit down in the air  

 

Gaya jongkok merupakan salah satu gaya yang digunakan atlet dalam 

 mencapai lompatan yang jauh dengan menggunakan kedua kaki jongkok untuk 

mendapat dorongan badan dalam pencapaian gerakan horizontal. 
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Gambar 13.  Lompat jauh Gaya Gantung atau hang style 

 

Gaya gantung merupakan salah satu gaya dalam lompat jauh, dimana 

atlet melakukan gerakan menggantung di udara untuk memberikan ancang-

ancang dalam melakukan dorongan terhadap tubuh kearah horizontal. 

 

 

Gambar 14. Gaya berjalan di udara (Walking in the air ) 
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Gaya berjalan jalan diudara merupakan gaya yang ketiga dalam lompat 

jauh dimana atlet dalam melakukan lompat jauh dengan melakukan gerakan 

berjalan diudara untuk mendapatkan daya dorong kearah horizontal. 

Tujuan dari ketiga gaya ini adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh 

mungkin, selain itu untuk membawa dan mempertahankan titik berat setinggi 

mungkin dan selama mungkin di udara sesudah melakukan awalan tolakan. 

Dalam penelitian ini gaya yang dipakai adalah gaya jongkok di udara, 

mengingat gaya ini mudah untuk dipelajari. Keterampilan melayang di udara 

ditentukan oleh kemampuan melentingkan tubuh dan menggunakan gaya sesaat 

di udara (Benhard, 1986). Selanjutnya dikatakan bahwa untuk dapat melakukan 

gerakan melayang sesaat di udara dengan baik harus ditopang oleh daya ledak 

otot tungkai yang tinggi. Fleksibilitas dan daya lenting, Sudarminto dalam 

bukunya Biomekanika Olahraga (1995:36) menyatakan Sudut yang paling baik 

saat melayang diudara mengusahakan sudut titik berat pada awal 45 derajat, 

karena sudut yang terbaik untuk mencapai jarak lompatan terjauh pada gerak 

para bola adalah 45 derajat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 15 berikut 

ini :  
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Gambar 15. Sudut Elevasi 45 derajat 

Selanjut nya letak titik berat badan atau center of grafity seorang 

pelompat jauh yang berada di atas titik sudut tolak, pelompat sulit untuk 

mencapai sudut tolakan 45 derajat. Hasil penelitian di Australia seorang 

pelompat jauh hanya mampu mencapai sudut elevasi lompatan hanya sebesar 25 

derajat (Boosey, 1980). Hasil penelitian di Amerika seorang pelompat jauh 

hanya mampu mencapai sudut elevasi lompatan sebesar 40 derajat (Jessen, 

Tisheu, 1983) Selanjutnya sudut elevasi lompatan yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah ±18 derajat. Lebih jelasnya tentang letak titik berat badan 

dan lintasan titik berat badan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 

 

 

Gambar 16.  Letak Titik Berat Bedan Pada Saat Menolak 
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Gambar 17. Lintasan Titik Berat Badan Sewaktu Menolak 

(sumber Jonath, & Krempel R. 1987) 

3) Mendarat 

Mendarat merupakan kelanjutan dari rangkaian gerak lompat jauh 

setelah melayang di udara. Selanjutnya gerakan yang masih biasa dilakukan 

oleh seorang pelompat ialah menjulurkan tungkai ke depan sejauh mungkin 

dan menundukkan kepala, guna untuk membantu titik berat badan maju ke 

depan. Salah satu prinsip yang harus dipahami dalam mendarat adalah untuk 

mencapai sejauh mungkin jarak lompatan.  

Beberapa hal yang harus dihindari dalam melakukan lompat jauh adalah: 

a. Memperpendek atau memperpanjang langkah terakhir sebelum  

      bertolak. 

b. Bertolak dengan tumit dengan kecepatan yang tidak memadai 

c. Badan miring jauh ke depan atau ke belakang 

d.  Fasa melayang yang tidak seimbang 

e. Salah satu kaki turun mendahului kaki lain pada pendaratan. 
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam lompat jauh menurut 

Ballesteros, J.M. (1979:55) 

1. Pelihara kecepatan sampai saat menolak 

2. Capailah dorongan cepat dan dinamis dari balok tumpuan 

3. Rubahlah sedikit posisi lari, bertujuan mencapai posisi tegak 

4. Gunakan gerakan kompensasi lengan dengan baik 

5. Capailah jangkauan gerak yang baik 

6. Gerak akhir agar dibuat dengan menggunakan lebih besar daya 

kepadanya 

7. Latihlah gerakan pendaratan 

8. Kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki dalam meluruskan dan 

membengkokkannya. 

          

   

              Gambar 18.  Posisi Mendarat pada Lompat Jauh 

b. Prestasi Lompat Jauh   
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Lompat jauh merupakan salah satu cabang atletik yang harus diajarkan di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tetapi dibanding cabang yang lain, prestasi 

dalam lompat jauh masih dirasakan kurang. Prestasi menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2002 : 895)  prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau hasil 

yang telah dikerjakan seseorang. Dengan demikian prestasi lompat jauh dapat 

diartikan hasil yang telah dicapai siswa dalam cabang olahraga lompat jauh. 

Untuk dapat mencapai prestasi lompat jauh, seorang atlet/siswa harus memiliki 

kemampuan fisik, teknik serta  keterampilan yang baik dalam 

mengkoordinasikan unsur-unsur di atas. Tujuan utama lompat jauh sebagaimana 

telah disebutkan di atas bahwa gerakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan hasil lompatan yang sejauh-jauhnya. Agar mencapai hasil 

lompatan yang optimal pelatih harus perlu menguasai teknik-tekniknya. 

Unsur-unsur dasar dalam mencapai prestasi lompat jauh adalah : 

1. Kondisi Fisik 

  Faktor kondisi fisik yang harus diperhatikan sebagai dasar dalam 

pencapaian prestasi lompat jauh terutama adalah kekuatan, kecepatan,  dan 

power. 

  a.  Kekuatan  

 Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik dan 

merupakan dasar dari semua gerak manusia,  sebab kekuatan merupakan 

tenaga bagi semua aktivitas menusia. Dengan kekuatan dimungkinkan 

seorang atlet lompat jauh dapat melakukan lompatan. Hamidsyah 
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(1996:135), mengemukakan ” kekuatan adalah kemampuan otot-otot 

atau kelompok otot  untuk mengatasi beban atau tahanan dalam 

menjalankan aktivitas. Latihan kekuatan mutlak  harus diberikan pada 

setiap atlet  untuk semua cabang olahraga. Latihan kekuatan ini harus 

diberikan paling awal sebelum pengembangan unsur yang lain. 

Sesungguhnya yang dibutuhkan pada cabang olahraga bukan hanya 

kekuatan saja akan tetapi kekuatan yang disertai unsur kecepatan yang 

disebut dengan istilah power. 

   b. Macam-macam Kekuatan 

 Tahanan yang harus diatasi pada saat melakukan aktivitas 

olahraga sangat bermacam-macam dan bervariasi.  Hal tersebut 

menuntut adanya kekuatan yang bermacam-macam pula. Berdasarkan 

beban yang harus dihadapi dan bentuk kekuatan yang harus dikeluarkan, 

maka kekuatan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis : 1).Kekuatan 

maksimal, 2). Explosif power / kekuatan daya ledak, dan 3). Daya tahan 

kekuatan / power endurance (Suharno, 1993:40).  

 Lebih lanjut Suharno H.P. (1993:40) menambahkan bahwa ” 

kekuatan maksimal adalah kemampuan otot dalam kontraksi maksimal  

serta dapat melawan beban yang maksimal pula ”. 

 Kekuatan kecepatan atau explosif power atau kekuatan daya 

ledak adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi suatu tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu 
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gerakan yang utuh. Kekuatan kecepatan banyak digunakan dalam 

berbagai cabang olahraga, diantaranya lompat jauh. Sedangkan daya 

tahan kekuatan (power endurance) adalah lamanya kemampuan otot 

untuk melawan tahanan beban dengan intensitas tinggi. 

  c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kekuatan 

  Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang 

sangat membutuhkan kekuatan, khususnya kekuatan otot  tungkai. Untuk 

memperoleh kekuatan tersebut kita harus memperhatikan beberapa faktor 

penentu kekuatan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang 

power di atas. 

 

2. Faktor Teknik 

  Faktor teknik dalam lompat jauh sangat mempengaruhi prestasi hasil 

lompatan. Teknik dalam lompat jauh sebagaimana telah dibahas di atas 

meliputi awalan, tolakan, sikap melayang dan pendaratan. Untuk mencapai 

prestasi yang optimal maka seorang atlet harus dapat 

memadukan/mengkoordinasikan seluruh teknik yang ada sehingga akan 

terbentuk serangkaian gerakan yang terkoordinasi, efektif, efisien sehingga 

tercapai sebuah prestasi yang optimal. 

 Untuk mencapai hasil tersebut seorang pelatih harus dapat 

menangani atlet dengan hati-hati, karena pemilihan dan penerapan latihan-

latihan bergantung pada keputusannya. Pemilihan latihan yang sangat efisien 

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



 lxxvii 

dan sangat berguna menurut pengalaman dan didukung secara ilmiah sangat 

diharapkan. Latihan-latihan yang diterapkan dalam olahraga prestasi tinggi, 

bukan hanya sebuah therapi pekerjaan (occupation therapi). Oleh karena itu 

pelatih harus mengamati pengaruh latihan-latihan yang diterapkan dalam 

suatu periode latihan tertentu, untuk merealisasikan apakah latihan-latihan 

itu berpengaruh pada hasil-hasil yang diharapkan atau tidak. Selain itu 

pelatih harus memiliki pengetahun yang luas tentang efek-efek latihan pada 

sistem otot dan organ-organ. Disamping hal-hal tersebut di atas, pelatih 

hendaknya memilki suatu koleksi latihan yang luas. Berbagai modifikasi 

latihan dan kombinasi-kombinasi latihan atau latihan tanpa dan dengan 

peralatan yang berbeda juga masuk dalam hal ini. 

 c. Hubungan antara Latihan Plyometrics, Power Otot Tungkai dan Lompat 

Jauh 

  Hubungan antara jenis-jenis latihan plyometrics dan power otot tungkai 

dapat digunakan sebagai prediktor terhadap peningkatan performance dan 

tingkat kemajuan siswa/atlet, sedangkan lompat jauh merupakan salah satu 

cabang dari olahraga atletik yang mengandalkan power otot tungkai sebagai 

ukuran baku yang menyertai simpulan keterkaitan tersebut. 

  Latihan plyometrics secara teratur dengan pembebanan yang tepat 

merupakan salah satu bentuk latihan yang bertujuan untuk meningkatkan power 

otot tungkai. Pernyataan tersebut telah didukung oleh hasil-hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa dengan latihan plyometrics akan dapat memperbaiki 
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kemunduran (Sunarko, 1992). Dengan meningkatnya eksplosif power otot 

tungkai pada atlet berarti akan mempengaruhi hasil prestasi lompat jauh menuju 

hasil yang lebih baik. 

  Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang 

menggabungkan unsur kecepatan dan eksplosif power. Oleh sebab itu pada saat 

seorang pelompat melakukan awalan maka  harus dapat lari dengan secepat-

cepatnya untuk selanjutnya menggabungkan awalan tersebut dengan eksplosif 

power guna melakukan tolakan yang sekuat-kuatnya. Perpaduan antara 

kecepatan lari dengan eksplosif power pada saat melakukan tolakan akan 

memungkinkan seorang pelompat untuk mencapai prestasi yang optimal. 

B. Penelitian yang Relevan 

   Beberapa penelitian yang relevan sangat dibutuhkan guna mendukung kajian 

teoritis. Sampai saat ini telah banyak dilakukan penelitian ilmiah yang berhubungan 

dengan latihan plyometrics dengan hasil yang sangat bervariasi. 

   Penelitian Sunarko (1992), atlet yang diberi latihan plyometrics dengan 

frekwensi 3 kali seminggu, selama 12 minggu menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan kaki yang terukur melalui kekuatan otot kaki, power kaki dan 

kecepatan reaksi. Namun kalau dilihat dari atlet secara individu masih sangat 

bervariasi.  

  Penelitian yang dilakukan Subandono (2006), dengan latihan plyometrics 

knee tuck jump dan latihan squat jump dengan frekwensi 3 kali seminggu, selama 9 

minggu dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai dan fleksibilitas togok. 
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C. Kerangka Berpikir 

 1. Perbedaan Pengaruh Latihan Plyometrics Double Leg Bound Dan Double 

Leg Box Bound Terhadap Prestasi Lompat Jauh Siswa Putra Kelas VIII 

SMP. 

    Salah satu faktor penting dalam penyusunan program latihan adalah 

penerapan  prinsip-prinsip latihan. Diantara beberapa prinsip latihan yang paling 

berperan dalam penelitian ini adalah prinsip penambahan beban ( progressive 

overload ). Penambahan beban latihan dapat dilakukan dengan memanipulasi 

berat beban, frekuensi, set, repetisi dan faktor-faktor lain yang terkait dengan 

penambahan beban. 

    Pembebanan yang berbeda merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan kondisi fisik melalui proses adaptasi fisiologis dan 

psikologis yang sistematis dan berkesinambungan, sebagai bentuk latihan yang 

bervariasi dan tetap pada upaya peningkatan latihan.  

    Latihan double leg bound ditujukan untuk mengembangkan power otot-

otot tungkai dan pinggul, khususnya gluteals, hamstrings, quadriceps, dan 

gastocnemius. Disamping berpengaruh pada otot-otot tungkai latihan tersebut 

juga berpengaruh terhadap otot-otot lengan dan bahu.  

    Latihan plyometrics dengan bentuk double leg bound, pembebanan  

dapat melalui repetisi maupun penambahan tinggi loncatan, dengan harapan 

adaptasi fisiologis yang dihasilkan akan semakin optimal. 
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    Latihan plyometrics dengan double leg box bound, membutuhkan media 

kotak sebanyak 2-4-buah dengan ketinggian 12-22 inci. Dengan penggunaan 

kotak ini akan memberikan beban yang lebih (overload) untuk kelompok otot 

yang digunakan dalam latihan double leg bound. Latihan ini memerlukan lebih 

banyak stabilitas punggung bagian bawah dan daerah togok. Disamping adanya 

beban lebih latihan dengan boks akan meningkatkan intensitas pembebanan 

tersebut. Intensitas yang tinggi akan memacu sistem kinerja faal tubuh secara 

maksimal. Kondisi yang demikian jika diterapkan pada atlet yang terlatih akan 

menghasilkan aklimatisasi yang optimal, sehingga akan memperbaiki 

performance atlet. 

    Dengan demikian, latihan double leg bound dan latihan double leg box 

bound diduga dapat berpengaruh terhadap prestasi lompat jauh. 

 

2. Pengaruh Antara Power Otot Tinggi Dan Power Otot Rendah Terhadap 

Prestasi Lompat Jauh Siswa Putra Kelas VIII SMP. 

  Power atau daya ledak eksplosif adalah kualitas yang memungkinkan 

kerja otot atau sekelompok otot untuk menghasilkan kerja fisik secara eksplosif. 

Power ditentukan oleh kekuatan  otot dan kecepatan rangsangan syaraf serta 

kecepatan kontraksi. Berpijak dari pendapat di atas jelas bahwa daya ledak atau 

power sangat diperlukan bagi atlet lompat jauh 

  Gerakan meloncat maupun melompat merupakan salah satu bentuk gerak 

lokomotor yang dihasilkan dari pengaruh otot tungkai untuk mengangkat 

beban/tubuh secara keseluruhan dengan melawan gravitasi. Pada gerakan 
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meloncat selalu dipengaruhi gerak ekstensi kaki untuk melawan gravitasi serta 

gerakan fleksi yang terjadi saat pendaratan dimana kaki selalu berusaha 

menahan beban. 

  Sedangkan ekstensi sendi-sendi panggul, lutut dan pergelangan kaki 

yang didahului dengan gerakan fleksi berfungsi sebagai pegas untuk dapat 

menghasilkan loncatan secara eksplosif. Sehingga semakin tinggi power otot 

kaki akan semakin kuat dan cepat lentingan yang dihasilkan. Dengan kata lain, 

semakin besar daya eksplosif dari gaya yang dihasilkan semakin tinggi hasil 

loncatan. 

  Dengan demikian atlet/ pelompat yang memiliki  power otot tungkai 

tinggi dan mampu berkontraksi dengan cepat dapat menghasilkan loncatan ke 

depan atas sesuai dengan sudut tumpuan yang diharapkan. Sehingga seorang 

atlet yang mampu melakukan gerakan melayang lebih lama, akhirnya akan dapat 

menghasilkan prestasi hasil lompatan yang optimal. 

  Dengan demikian dari uraian di atas dapat diduga  terdapat perbedaan 

prestasi lompat jauh antara atlet yang memiliki power otot tungkai tinggi dan 

power otot tungkai yang rendah. 

 3. Pengaruh interaksi Antara Latihan Plyometrics dan Power Otot Tungkai 

Terhadap Prestasi Lompat Jauh Siswa Putra Kelas VIII SMP. 

. 

    Keterkaitan latihan plyometrics dengan Power otot tungkai  dapat 

dipakai sebagai prediktor terhadap peningkatan performance atau kemajuan 

latihan dari atlet. Dengan latihan plyometrics secara teratur serta dengan 
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pembebanan yang tepat dapat menghasilkan power otot-otot tungkai menjadi 

lebih baik. Dengan memiliki power otot tungkai yang lebih baik, tentunya 

kondisi fisik juga lebih baik dibanding yang memiliki power otot tungkai 

rendah. 

    Latihan plyometrics double leg bound merupakan latihan yang bertujuan 

untuk meningkatkan power otot-otot tungkai dan pinggul. Dengan latihan  

tersebut gerakan secara eksplosif akan semakin meningkat yang selanjutnya 

akan berpengaruh pada prestasi akhir dari lompat jauh. 

    Latihan double leg box bound akan memberikan beban lebih untuk 

kelompok otot yang digunakan pada gerakan double leg bound. Latihan ini lebih 

banyak memerlukan stabilitas punggung bagian bawah dan daerah togok. Bagi 

seorang atlet yang memiliki power otot tungkai yang tinggi kemungkinan akan 

bosan dengan melakukan latihan double leg bound, karena pembebanan dirasa 

kurang. Lain halnya dengan latihan double leg box bound, latihan ini 

mempunyai pembebanan yang lebih tinggi, namun mungkin dirasakan berat bagi 

atlet yang memiliki power otot tungkai yang rendah. Namun dengan beban yang 

lebih sebenarnya akan mampu meningkatkan power otot tungkai yang lebih 

baik. 

    Dengan demikian berdasarkan uraian di atas diduga terdapat interaksi 

antara latihan plyometrics dan power otot tungkai  terhadap prestasi lompat jauh. 

 

D. Hipotesis Penelitian 
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  Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat dibuat jawaban sementara yang 

selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya setelah diadakan penelitian, yaitu : 

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

latihan plyometrics double leg box bound terhadap prestasi lompat jauh siswa 

putra kelas VIII SMP. 

 2. Ada perbedaan prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP  antara yang 

memiliki power otot tinggi dan power otot rendah. 

 3. Ada pengaruh interaksi antara latihan plyometrics dan power otot tungkai 

terhadap prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 1. Tempat Penelitian 
 

   Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Salatiga, jalan Kartini No.26, 

Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. 

 2.  Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian dilaksanakan pada semester gasal tahun pelajaran 

2008/2009, selama 2 bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan 

Desember 2008. Pelaksanaan perlakuan selama 8 minggu dengan frekuensi latihan 3 

kali dalam seminggu. Pertemuan dilaksanakan pada hari Senin, Rabu dan Sabtu 

selama 2 jam pelajaran (90 menit) dan dilakukan pada sore hari pukul 15.00 s/d 16.30 

WIB agar tidak mengganggu Proses Belajar Mengajar (PBM). Secara keseluruhan 

pertemuan dilakukan sebanyak 26 kali tatap muka, dengan pembagian 1 kali 

pertemuan untuk tes awal, 1 kali pertemuan untuk tes akhir dan 24 kali pertemuan 

untuk pelaksanaan program. Secara terperinci mengenai perencanaan waktu 

penelitian tersebut selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

 
 

B.  Metode Penelitian 
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  Metode penelitian ini adalah eksperimen lapangan dengan menggunakan 

rancangan faktorial  2 x 2. Sutrisno Hadi (2000:462), menjelaskan desain faktorial 

adalah suatu pola yang menyediakan kemungkinan bagi peneliti untuk sekaligus 

menyelidiki pengaruh dari dua jenis variabel atau lebih. 

 Menurut Sudjana (2002:148), eksperimen faktorial adalah eksperimen yang 

menyangkut sejumlah faktor dengan banyak taraf. Dalam penelitian ini menggunakan 

desain eksperimen dua faktor dan dua taraf. Sebuah faktor dikombinasikan atau 

disilangkan dengan semua taraf yang ada dalam eksperimen. Desain faktorial dua atau 

lebih variabel dimanipulasikan secara simultan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing terhadap variabel terikat, disamping pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh 

interaksi antar variabel                     (Furchan, 1982:362). 

Secara skematis rancangan penelitian tersebut dapat digambarkan pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 1.  Rancangan Penelitian Faktortial  2 x 2 
 

 

Latihan Plyometrics ( A ) 

 

 

Power Otot Tungkai (b) Double Leg Bound 

( a1 ) 

Double Leg Box Bound 

( a2 ) 

Power Otot Tinggi 

( b1 ) 

 

a1b1 

 

a2b1 

Power Otot Rendah 

( b2 ) 

 

a1b2 

 

a2b2 

 

Prestasi Lompat Jauh 
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Katerangan : 
 
a1b1 = latihan plyometrics double leg bound dengan power otot tinggi 

a2b1 = latihan plyometrics double leg box bound dengan power otot tinggi 

a1b2 =    latihan plyometrics double leg bound dengan power otot rendah 

a2b2 =    latihan plyometrics double leg box bound dengan power otot rendah. 

 
C. Variabel Penelitian 

 
 Variabel  dalam penelitian ini terdiri dari 2 ( dua ) variabel bebas                         

( independent) dan 1 ( satu ) variabel terikat ( dependent )  dengan penjelasan sebagai 

berikut  : 

1. Variabel bebas ( independent ) 

 a. Variabel manipulatif yaitu latihan plyometrics yang terdiri dari dua sel variabel: 

 1. Latihan plyometrics double leg bound 

 2. Latihan plyometrics double leg box bound 

 b. Variabel bebas ( atributif ), terdiri dari : 

  1. Kemampuan power otot tungkai tinggi 

  2. Kemampuan power otot tungkai rendah  

2. Variabel terikat ( dependent ) 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi lompat jauh. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 
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Definisi operarional variabel dari masing-masing variabel penelitian perlu 

dijelaskan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. 

1. Variabel bebas (independent ) terdiri dari : 

a. Variabel Manipulatif 

Variabel manipulatif terdiri dari dua perlakuan latihan plyometrics, yaitu double 

leg bound dan double leg box bound.  Plyometrics merupakan suatu metode 

latihan yang bertujuan untuk mengembangkan daya ledak  (explosive power), 

yang merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian prestasi 

olahraga. Latihan double leg bound, adalah latihan untuk mengembangkan power 

otot-otot tungkai dan pinggul. Latihan double leg bound  merupakan gerakan 

meloncat dengan menggunakan tumpuan dua kaki, yang diawali dengan posisi 

half-squat. Lengan di samping badan, bahu condong ke depan melebihi posisi 

lutut, punggung lurus serta pandangan ke depan. Selanjutnya melakukan gerakan 

loncatan ke depan atas, menggunakan ekstensi pinggul dengan dibantu ayunan 

lengan untuk mendorong ke depan.    

Latihan ini memiliki aplikasi yang luas untuk berbagai cabang olahraga yang 

melibatkan lompat/loncat, lari, angkat besi dan renang. Latihan ini dilakukan 

secara terprogram dengan ketentuan sebagai berikut : 

1). Lama latihan  : 8 Minggu 

2). Frekuensi Latihan : 3 kali perminggu 

3). Jumlah Set  : 3-5 set 

4). Jumlah Repetisi  :   8-12 kali    
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5). Istirahat Antar Set : kira-kira 2 menit.  

Sedangkan latihan Double Leg Box Bound gerakannya hampir sama dengan 

latihan double leg bound. Pada latihan Double Leg Box Bound memerlukan 2-4 

kotak dengan ketinggian 12-22 inci. Pemberian kotak dimaksudkan untuk 

memberikan beban lebih (overload) untuk kelompok otot yang digunakan pada 

latihan double leg bound. Kotak yang dibutuhkan sejumlah 2-4 kotak. Adapun 

ketentuan untuk double leg box bound adalah sebagai berikut : 

1) Lama latihan   :  8 Minggu 

2) Frekuensi Latihan  : 3 kali perminggu 

3) Jumlah kotak   : 2-4 kotak 

4) Ukuran tinggi kotak : 12-22 inci 

5) Jarak antar kotak   :  3-6 kaki  

6) Jumlah Set   : 4-6 set 

7) Jumlah Repetisi   :  8-12 kali    

8) Istirahat Antar Set :  kira-kira 2 menit. 

 

 b. Variabel Atributif 

Variabel atributif merupakan variabel yang melekat pada sampel dan menjadi sifat 

dari sampel tersebut yaitu power otot tungkai yang dibedakan menjadi dua, yaitu 

power otot tungkai tinggi dan power otot tungkai rendah. Kelompok sampel 

dengan power otot tinggi dan sampel dengan power otot tungkai rendah diberi 

perlakuan (tes awal) vertical jump, kemudian hasilnya dirangking dari atlet 
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dengan power otot tertinggi sampai dengan yang mempunyai power otot terendah. 

Hasilnya dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok sampel dengan power otot 

tinggi, sedang dan rendah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil 

dua kelompok yaitu sampel dengan power otot tinggi dan sampel dengan power 

otot rendah. 

2.  Variabel Dependent  

Variabel dependent dalam latihan ini adalah prestasi lompat jauh gaya jongkok. 

Prestasi yang dimaksud disini adalah hasil yang mampu diraih  siswa/atlet pada saat 

melakukan lompatan. Siswa diberi kesempatan melompat 3 kali dan diambil hasil 

lompatan yang terjauh. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

  Populasi merupakan individu yang ditetapkan sebagai obyek penelitian yang 

dikenai perlakuan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Putra peserta kegiatan 

ekstra kurikuler/pembinaan prestasi kelas VIII (delapan) SMP Negeri 2 Salatiga 

tahun pelajaran 2008/2009  sejumlah 7 rombongan belajar, dengan jumlah siswa 

keseluruhan 120 orang. 

2. Sampel Penelitian 

Untuk menentukan jumlah sampel dilakukan dengan undian secara acak 

(Random). Sampel diambil 50% dari jumlah populasi, sehingga diperoleh 60 siswa. 
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Dari 60 sampel yang telah dipilih kemudian dilakukan tes vertical jump untuk 

mengelompokkan kemampuan power otot tungkai, dengan tahapan sebagai berikut : 

 a. Melakukan tes kemampuan power otot tungkai dengan vertical jump terhadap 

60 siswa yang menjadi subyek penelitian. Kemudian hasil tes disusun 

berdasarkan urutan kemampuan power otot tungkai dari yang paling tinggi 

sampai yang paling rendah (dirangking). 

 b. Membagi seluruh subyek penelitian kedalam tiga kelompok, yaitu 20 responden 

dengan kemampuan power otot tungkai tinggi ( peringkat 1-20), 20 responden 

dengan kemampuan power otot sedang ( peringkat 21-40) dan 20 responden 

dengan kemampuan power otot tungkai rendah (peringkat 41-60). 

  Dari tiga kelompok tersebut kemudian diambil dua kelompok pertama dan 

ketiga yaitu kelompok dengan power otot tungkai tinggi dan power otot tungkai 

rendah. 

 c. Langkah selanjutnya adalah membagi kelompok yang mempunyai power otot 

tinggi menjadi dua sub kelompok dengan cara ordinal pairing (A-B B-A). 

Demikian juga pada kelompok yang memiliki kemampuan otot rendah. Dengan 

demikian akan didapatkan empat sub kelompok. Dari empat sub kelompok 

dibagi menjadi dua kelompok perlakuan, yaitu 10 responden dengan power otot 

tinggi dan 10 responden dengan power otot rendah diberi latihan plyometrics 

double leg bound. Sedangkan 10 responden dengan power otot tinggi dan 10 

responden dengan power otot rendah satunya diberikan latihan double leg box 
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bound. Untuk menentukan kelompok mana yang mendapat latihan double leg 

bound atau double leg box bound dengan cara diundi. 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tes dan 

pengukuran beberapa variabel penelitian : 

1. Data Power Otot Tungkai 

  Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan pengukuran power otot tungkai. Data power otot tungkai untuk 

menentukan atau membagi kelompok-kelompok eksperimen. Data ini diperoleh dari 

tes vertical jump dari (Berry L. Johnson : 1984:293). Power otot tungkai diukur 

sebanyak 1 kali, yaitu pada awal perlakuan.  

2. Data Prestasi Lompat Jauh 

   Data ini diperoleh dengan cara melakukan tes lompat jauh menggunakan 

peraturan dari PASI. Data diambil pada waktu tes awal dan tes akhir, dengan 

kesempatan melakukan tes sebanyak 3 kali. Hasil lompatan yang tertinggi dipakai 

sebagai data sampel. 

 

G. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa 

Varian (ANAVA) dua jalur pada taraf signifikan ά = 0,05. Selanjutnya untuk 
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membandingkan pasangan rata-rata perlakuan digunakan  uji Rentang Newman 

Keuls ( Sudjana, 2002:36-40 ). 

 Uji Prasyarat 

 Dalam menganalisa data perlu dilakukan uji prasyarat mengenai varians populasi 

terlebih dulu. Uji prasyarat digunakan untuk mengetahui normalitas dan 

homogenitas populasi agar ANAVA dapat digunakan. Untuk menguji normalitas 

data digunakan teknik Lilifors dari Sudjana (1996:446), pada taraf signifikansi ά = 

0,05 dan Uji homogenitas data digunakan untuk menguji kesamaan varians antara 

dua kelompok yang dibandingkan digunakan rumus uji Bartlett pada taraf 

signifikansi ά = 0,05 (Sudjana,1996 : 261).   

1. Uji Normalitas 

  Untuk menguji normalitas data digunakan teknik Lilifors dari Sudjana 

(1996:446). Pada taraf signifikasi ά = 0,05 kriteria pengujian : 

    a. Mencari simpangan baku dengan rumus 

          xi - x  
           S 
  
  b. Peluang angka baku menggunakan daftar normal dengan rumus 
 
  
            

       Banyaknya  z1,z2,z3, ....zn yang ≤ Zi 
       Szi  =    

           n 

  c. Harga mutlak dihitung dengan rumus 

       F = (Zi) – S(Zi) 

2. Uji Homogenitas 

Zi = 
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  Uji homogenitas data digunakan untuk menguji kesamaan varians antara dua 

kelompok yang dibandingkan. Untuk menghitung uji homogenitas data digunakan 

rumus uji Bartlett pada taraf signifikasi            ά = 0,05 (Sudjana,1996 : 261). 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila X²h < dari X²t pada taraf 

signifikasi  ά = 0,05 yang berarti penyebaran data dalam penelitian tersebut 

bersifat homogen, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

  a. Menghitung varians gabungan dari tiap kelompok sampel 

         Σ x² - (Σx)² 
   S1² =                  n   
                 n- 1 

   B = (log S²) Σ (ni-1) 

  b. menghitung nilai χ² hitung  dengan nilai χ²tabel (=0.05; 3) 

  c. Membuat kesimpulan 

Jika χ² hitung  < χ²tabel. Maka dengan demikian hipotesis nol diterima.yang berarti 

bahwa varians dari kelompok-kelompok sampel tersebut homogen. 

3.  Uji Hipotesis 

      a. ANAVA Rancangan Factorial 2 X 2 

    Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yang diajukan untuk mengolah data 

yang berupa angka sehingga dapat ditarik kesimpulan logis. Pengajuan 

digunakan tekhnik ANAVA dengan taraf signifikasi ά = 0,05. dari hasil 

penghitungan data akan dilakukan analisis varians dengan rumus sebagai 

berikut: 

  1 ΣY²    =   Σ X²tot 
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  2 RY         =   Σ X² tot 

                                N 

  3. Jab          =  X² 1+X² 2+X² 3 +X² 4    Ry 

                                             n.sel 
 
 
  4. Ay      =  ΣX² A1 +ΣX² A2    Ry 

                                                          n.A 

 

  5. By      =  ΣX² B +ΣX² B    Ry 

                                                     n.B 

  6. ABy =  JAB – (RJKA – RJKB) 

  7. Ey    =   Y² – RY – JAB 

  8. FA      =   RJK A 

                                        RJKE 

  9. FB      =  RJKB 

                RJKE  
    

  10. FAB  =   JKAB 

                RJKE 
 

   ( Sudjana 2002 : 114-115 ) 
 
 

 Tabel 2. Ringkasan Anava untuk menghitung Eksperimen Faktorial  2 x 2 

     

Sumber variasi Dk JK RJK Fo 

Rata-rata Perlakuan 

A 

B 

AB 

1 

a – 1 

b – 1 

(a-1)(b-1) 

Ry 

Ay 

By 

Aby 

R 

A 

B 

AB 

 

A/B 

B/E 

AB/E 

Kekeliruan Ab(n-1) Ey E  
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 Keterangan : 

 A = Kelompok latihan plyometrics 

 B = Kelompok siswa berdasarkan tinggi rendahnya power otot tungkai 

    AB  = Interaksi antara kelompok plyometrics dengan tinggi rendahnya power  

   otot.  

 

    b. Uji Rata-rata Rentang Newman-Keuls   

  Uji rata-rata setelah Anava adalah pengujian perbandingan nilai rata-rata 

yang berbeda-beda secara signifikan dari hasil penghitungan Anava. Pengujian 

rata-rata setelah Anava digunakan Uji Rentang Newman-Keuls.  

  Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut : 

 1. Mengurutkan nilai-nilai perlakuan secara urut dari yang terkecil sampai yang 

terbesar. 

2. Menghitung kekeliruan baku rata-rata tiap perlakuan, menggunakan rumus : 

 

  Sy =          RJKE(kekeliruan) 

                                ni 
 

3. Menghitung RST ( Rentang Signifikan Terkecil ). Untuk uji Newman-Keuls

 diambil  v = dk  dari RJKE dan  p = 2,3, ...k. Dengan ά = 0,05 dan v=36, maka 

RST dihitung dengan mengalikan antara p dan S. 
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4. Menguji signifikansi tidaknya antara selisih dua rerata dengan nilai RST, jika 

selisih-selisih yang didapat lebih besar daripada RST-nya masing-masing maka 

disimpulkan bahwa terdapat berbedaan yang signifikan pada  P ≤ 0,05. 

 Keterangan : 

 A = Taraf Faktorial A 

 B = Taraf Faktorial B 

 n = Jumlah Sampel 

5. Kriteria Pengujian Hipotesis 

 Jika F ≥ F ( 1- ά) (V1 – V2), maka hipotesis nol ditolak 

 Jika F < F ( 1- ά) (V1 – V2), maka hipotesis nol diterima dengan : 

 Dk pembilang V1 (k-1) dan dk V2 ( n1 + ....nk – k ) ά = taraf signifikansi untuk 

pengujian hipotesis. 

6. Bandingkan selisih rata-rata terkecil dengan RST untuk mencari p-k selisih 

rata-rata terbesar dan rata-rata terkecil kedua dengan RST untuk p= (k-1), dan 

seterusnya. Demikian halnya perbandingan selisih rata-rata terbesar kedua rata-

rata terkecil dengan RST untuk p=(k-1), selisih rata-rata terbesar kedua rata-

rata terkecil kedua dengan RST p=(k-2), dan seterusnya. Dengan jalan begini 

semua akan ada ½ k (k-1) pasangan yang harus dibandingkan. Jika selisih yang 

didapat lebih besar daripada RST-nya masing-masing, maka disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan diantara rata-rata perlakuan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta interprestasinya akan disajikan 

secara ringkas pada bab ini. Penyajian hasil penelitian adalah berdasarkan analisis 

stastistik yang dilakukan pada tes awal dan tes akhir hasil prestasi lompat jauh. 

Berturut-turut berikut disajikan mengenai deskripsi data, uji persyaratan analisis, 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

 

A. Deskripsi Data 

 

Deskripsi hasil analisis data hasil tes prestasi lompat jauh yang dilakukan sesuai 

dengan kelompok yang dibandingkan, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 3. Deskripsi Data Hasil Tes Prestasi Lompat Jauh Tiap Kelompok   

              Berdasarkan  Penggunaan Metode dan Tingkat Power Otot. 

 
Perlakuan 

Tingkat 
Power Otot 

 
Statistik 

Hasil 
Tes Awal 

Hasil 
Tes Akhir 

 
Peningkatan 

Tinggi 
 

Jumlah 
Mean 
SD 

32.26 
3.226 
0.350 

35.51 
3.551 
0.317 

3.25 
0.325 
0.100 

 
Latihan 
Plyometrics
Double Leg 
Bound Rendah 

Jumlah 
Mean 
SD 

29.71 
2.971 
0.333 

33.34 
3.334 
0.352 

3.63 
0.363 
0.092 

 
Latihan 
Plyometrics 

Tinggi 
 

Jumlah 
Mean 
SD 

35.5 
3.550 
0.421 

40.52 
4.052 
0.366 

5.02 
0.502 
0.100 
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Double Leg 
Box Bound  Rendah 

Jumlah 
Mean 
SD 

30.22 
3.022 
0.312 

33.53 
3.353 
0.268 

3.31 
0.331 
0.107 

   Nilai rata-rata hasil peningkatan prestasi lompat jauh yang dicapai tiap 

kelompok perlakuan disajikan dalam bentuk histogram sebagai berikut : 

 

                      

Gambar 19 . Histogram Nilai Rata-Rata Peningkatan Prestasi Lompat Jauh Pada  

                    Tiap Kelompok. 

 

Keterangan : 

KP1   : Kelompok latihan plyometrics double leg bound yang memiliki power otot 

            tinggi 

KP2   : Kelompok latihan plyometrics double leg bound yang memiliki power otot 

            rendah 

KP3   : Kelompok latihan plyometrics double leg box bound yang memiliki power 

            otot tinggi 

KP4   : Kelompok latihan plyometrics double leg box bound yang memiliki power 
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            otot rendah 

 

 

Gambaran menyeluruh dari nilai rata-rata prestasi lompat jauh dapat dibuat 

histogram perbandingan nilai-nilai sebagai berikut : 

 

    

 

Gambar 20.  Grafik Nilai Rata-rata Peningkatan Prestasi Lompat Jauh 

Keterangan : 

DLB  : Kelompok latihan plyometrics double leg bound 

DLBB  : Kelompok latihan plyometrics double leg box bound 

PT  : Power otot tinggi 

PR  : Power otot rendah 

  : Hasil tes awal 

 : Hasil tes akhir 
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Jika antara siswa yang mendapat latihan plyometrics double leg bound dengan 

double leg box bound dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa kelompok perlakuan 

dengan latihan double leg box bound memiliki peningkatan hasil prestasi lompat jauh 

sebesar 0.07 yang lebih tinggi daripada kelompok latihan double leg bound. 

Jika antara kelompok siswa yang memiliki power otot tinggi dan power otot 

rendah dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa kelompok siswa yang memiliki 

power tinggi memiliki peningkatan hasil kemampuan lompat jauh sebesar 0,07 yang 

lebih tinggi dari kelompok siswa yang memiliki power otot rendah. 

 

B. Uji Reliabilitas 

 

Untuk mengetahui tingkat keajegan hasil tes dilakukan uji reliabilitas pada tes 

awal dan tes akhir prestasi lompat jauh. Hasil uji reliabilitas data  prestasi lompat jauh 

kemudian dikategorikan dengan menggunakan pedoman tabel koefesien korelasi dari 

Book Walter yang dikutip Mulyono B. (1992:22), yaitu : 

Tabel 4. Range Kategori Reliabilitas 

Kategori Reliabilitas 

Tinggi Sekali 0,90 – 1,00 

Tinggi 0,80 – 0,89 

Cukup 0,60 – 0,79 

Kurang 0,40 – 0,59 

Tidak Signifikan 0,00 – 0,39 
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Adapun hasil uji reliabilitas data prestasi lompat jauh pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Data 

Variabel Reliabilita Kategori 

Kemampuan lompat jauh : 

a. Tes awal 

b. Tes akhir 

 

0,979 

0.984 

 

 

Tinggi sekali 

Tinggi sekali 

 

 

C. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

 

Sebelum dilakukan analisis data perlu diuji distribusi kenormalannya. Uji 

normalitas data dalam penelitian ini menggunakan metode Liliefors. Hasil uji 

normalitas data yang dilakukan pada tiap kelompok adalah sebagai berikut : 

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data. 

Kelompok 

Perlakuan 
N M SD Lhitung 

Ltabel 

5% 
Kesimpulan 

KP1 10 0,325 0,100 0,1801 0,258 Berdistribusi Normal 

KP2 10 0,363 0,092 0,2120 0,258 Berdistribusi Normal 

KP3 10 0,502 0,100 0,1286 0,258 Berdistribusi Normal 

KP4 10 0,331 0,107 0,1023 0,258 Berdistribusi Normal 
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Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan pada KP1 diperoleh nilai        Lo = 

0,1801. Dimana nilai tersebut lebih kecil dari angka batas penolakan pada taraf 

signifikansi 5 % yaitu 0,258. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada KP1 

termasuk berdistribusi normal. Dari uji normalitas yang dilakukan pada KP2 diperoleh 

nilai Lo =0,2120,  dimana nilai tersebut lebih kecil dari angka batas penolakan pada 

taraf signifikansi 5 % yaitu 0,258. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

pada KP2 termasuk berdistribusi normal. Dari uji normalitas yang dilakukan pada KP3 

diperoleh nilai Lo = 0,1286. Dimana nilai tersebut lebih kecil dari angka batas 

penolakan pada taraf signifikansi 5 % yaitu 0,258. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data pada KP3 termasuk berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas yang 

dilakukan pada KP4 diperoleh nilai Lo =0,1023,  yang ternyata nilai tersebut lebih kecil 

dari angka batas penolakan pada taraf signifikansi 5 % yaitu 0,258. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data pada KP4 termasuk berdistribusi normal.  

 

2. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk menguji kesamaan varians antara 

kelompok 1 dengan kelompok 2. Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji 

Bartlet. Hasil uji homogenitas antara kelompok 1 dan kelompok 2 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 7. Hasil Uji Homogenitas dengan Uji Bartlet. 

∑ Kelompok Ni SD2gab X2
hit X2

tabel Kesimpulan 
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4 10 0,0099 0,2248 7,81 Varians Homogen 

 

Dari tabel uji homogenitas di atas dapat diketahui X2
hit = 0.225 lebih kecil 

daripada X2
tabel 5%. = 7,81. Hal ini menunjukkan bahwa sampel-sampel penelitian pada 

kelompok perlakuan bersifat homogen. Dengan demikian persyaratan homogenitas juga 

dipenuhi.  

 

D. Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan berdasarkan pada hasil analisis data 

dan interprestasi analisis varians. Uji rentang Newman-Keuls ditempuh sebagai 

langkah-langkah uji rata-rata setelah Anava. Berkenaan dengan hasil analisis varians 

dan Uji Rentang Newman-Keuls, ada beberapa hipotesis yang harus diuji. Urutan 

pengujian disesuaikan dengan urutan hipotesis yang dirumuskan pada bab II. 

Hasil analisis data yang diperlukan untuk pengujian hipotesis adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 8.  Ringkasan Nilai Rata-rata Prestasi Lompat Jauh Berdasarkan Jenis    Latihan 

Plyometrics dan Tingkat Power Otot. 

 

a1 

 

a2 

                   Variabel penelitian 

Rerata  
Kemampuan  
Lompat Jauh 

b1 b2 b1 b2 

Hasil tes awal 3.266 2.971 3.550 3.022 
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Hasil tes akhir 3.551 3.334 4.052 3.353 

Peningkatan 0.325 0.363 0.502 0.331 

 

Keterangan  

a1  = latihan plyometrics double  leg bound 

a2 = latihan  plyometrics double  leg box bound 

b1 = kelompok siswa yang memiliki power otot tinggi 

b2 = kelompok siswa yang memiliki kecepatan rendah 

 

Tabel 9. Ringkasan Hasil Analisis Varians Untuk Penggunaan Metode Latihan  

             Plyometrics (A1 dan A2 ) 

Sumber Variasi dk JK RJK Fo Ft 

a 1 0,0526 0,053 5,2722 

Kekeliruan 36 0,3589 0,010  
4,11 

 

 

Tabel 10. Ringkasan Hasil Analisis Varians Untuk Tingkat Kekuatan Power  

                (b1 dan b2) 

Sumber Variasi dk JK RJK Fo Ft 

b 1 0,0442 0,044 4,4357 

Kekeliruan 36 0,3589 0,010  
4,11 
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Tabel 11. Ringkasan Hasil Analisis Varians Dua Faktor 

Sumber Variasi dk JK RJK Fo 
  

Ft 

Rata-rata             
Perlakuan 1 5,7836 5,784       

a 1 0,0526 0,053 5,2722 * 4,11 
b 1 0,0442 0,044 4,4357 *   
ab 1 0,1092 0,109 10,9534 *   

Kekeliruan 36 0,3589 0,010       
Total 40 6,3485         

 
Keterangan :         

a   = Kelompok metode latihan plyometrics. 
b   = Kelompok siswa berdasarkan klasifikasi power otot tungkai 
ab = Interaksi antara kelompok latihan plyometrics dengan  power otot 

tungkai. 
*   = Tanda signifikan pada α = 0.05. 

 

 

Tabel 12. Ringkasan Hasil Uji Rentang Newman-Keuls Setelah Analisis Varians 

            
KP     a1b1   a2b2   a1b2   a2b1   RST 

  Rerata   0,325   0,331   0,363   0,502     
a1b1 0,325    -   0,006   0,038   0,177 * 0,0913 
a2b2 0,331        -   0,032   0,171 * 0,1099 
a1b2 0,363            -   0,139 * 0,1212 
a2b1 0,502                -     
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Keterangan ;     
Yang bertanda * signifikan pada P  <  0.05. 

 

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai 

berikut : 

 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, latihan latihan plyometrics double  

leg box bound  memiliki peningkatan yang berbeda dengan latihan  plyometrics double  

leg bound. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhit =  5,2722 yang lebih besar dari Ftabel =  

4,11. Dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak. Yang berarti bahwa latihan 

plyometrics double leg box bound memiliki peningkatan yang berbeda dengan latihan 

plyometrics double leg bound dapat diterima kebenarannya. Dari analisis lanjutan 

diperoleh bahwa latihan plyometrics double leg box bound memiliki peningkatan yang 

lebih baik daripada latihan plyometrics double leg bound, dengan rata-rata peningkatan 

masing-masing yaitu 0,417 dan 0,344. 

 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, siswa yang memiliki power otot 

tinggi memiliki peningkatan hasil prestasi lompat jauh yang berbeda dengan siswa yang 

memiliki power otot rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhit =  4,4357 yang lebih 
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besar dari Ftabel =  4,11. Dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak. Yang berarti bahwa 

siswa yang memiliki power otot tinggi memiliki peningkatan prestasi lompat jauh yang 

berbeda dengan siswa yang memiliki power otot rendah dapat diterima kebenarannya. 

Dari analisis lanjutan diperoleh bahwa siswa yang memiliki power otot tinggi memiliki 

peningkatan yang lebih baik daripada yang memiliki power otot rendah, dengan rata-

rata peningkatan masing-masing yaitu 0,4135 dan 0,347. 

 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara latihan plyometrics 

dan tingkat power otot tungkai sangat bermakna. Karena Fhitung  = 10,9534 lebih besar 

dari Ft =  4,11 pada taraf signifikansi 5% sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan 

hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian terdapat interaksi yang signifikan antara 

jenis latihan plyometrics dan tingkat power otot tungkai. 

 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Pembahasan hasil penelitian ini memberikan penafsiran lebih lanjut mengenai 

hasil-hasil analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan pengujian 

hipotesis telah menghasilkan dua kelompok kesimpulan analisis yaitu : (1) ada 

perbedaan pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor utama penelitian, (2) ada 

interaksi yang bermakna antara faktor-faktor utama dalam bentuk interaksi dua faktor. 
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Kelompok kesimpulan analisis dapat dipaparkan lebih lanjut secara rinci sebagai berikut 

: 

 

 

1. Perbandingan Latihan plyometrics double leg box bound dan double   

 Leg Bound 

  

 Berdasarkan pengujian hipotesis pertama ternyata ada perbedaan pengaruh 

yang nyata antara kelompok siswa yang mendapatkan latihan plyometrics double leg 

box bound dan kelompok siswa yang mendapatkan latihan plyometrics double leg 

bound  terhadap peningkatan hasil prestasi lompat jauh. Pada kelompok siswa yang 

mendapat perlakuan latihan plyometrics double leg box bound memiliki peningkatan 

hasil prestasi lompat jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok latihan 

plyometrics double leg bound  . Latihan plyometrics double leg box bound adalah 

gerakan melompat dengan dua kaki yang tinggi dan jauh ke depan untuk kemudian 

mendarat di atas kotak/peti (box). Dengan melihat karakteristik dari gerakan double 

leg bound di atas jelas bahwa gerakan-gerakan tersebut sangat berkaitan erat dengan 

unsur gerakan yang dibutuhkan dalam lompat jauh. Pada lompat jauh sangat 

dibutuhkan adanya power otot tungkai yang baik. Dengan latihan double leg box 

bound maupun double leg bound diharapkan dapat meningkatkan power otot 

tungkai. Dengan power yang baik akan memberikan manfaat yang sangat besar pada 

saat melakukan gerakan melayang diudara, sehingga posisi badan saat diudara bisa 
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bertahan lebih lama. Dengan posisi badan yang melayang lebih lama di udara, maka 

jarak lompatan juga semakin jauh.  

 Dari angka-angka yang dihasilkan dalam analisis data menunjukkan bahwa 

perbandingan rata-rata peningkatan hasil kemampuan lompat jauh yang dihasilkan 

oleh latihan plyometrics double leg box bound lebih tinggi 0,073 daripada 

peningkatan hasil prestasi lompat jauh yang dihasilkan oleh latihan plyometrics 

double leg bound. 

 

2.  Perbandingan Antara Power Otot Tinggi dan Rendah 

 Berdasarkan pengujian hipotesis kedua ternyata ada perbedaan pengaruh 

yang nyata antara kelompok siswa dengan power otot tinggi dan power otot rendah 

terhadap hasil prestasi lompat jauh. Pada kelompok siswa dengan power otot tinggi 

mempunyai peningkatan prestasi lompat jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok 

siswa dengan power otot rendah. Pada kelompok siswa dengan power otot tinggi 

memiliki potensi yang lebih tinggi dari pada siswa yang memiliki power otot 

rendah. Power merupakan salah satu modal untuk melakukan latihan plyometrics. 

 Power yang baik menunjang kesiapan siswa untuk melakukan berbagai 

latihan prestasi. Dengan power yang baik, siswa dapat menjalani kegiatan latihan 

lebih maksimal. Jenis latihan yang disajikan pada latihan plyometrics dapat 

dilakukan dengan baik, sehingga hasilnya lebih optimal. Siswa dengan power otot  

tinggi memiliki kemampuan untuk melakukan latihan dan perlombaan lompat jauh 

yang lebih baik daripada siswa yang memiliki power otot rendah. 
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 Dari angka-angka yang dihasilkan dalam analisis data menunjukkan bahwa 

perbandingan rata-rata peningkatan prestasi lompat jauh pada siswa yang memiliki 

power otot tinggi 0,07 lebih tinggi dari pada kelompok siswa yang memiliki power 

rendah. 

 

3. Interaksi Antara Latihan Plyometrics Dengan Power Otot 

 Berdasarkan tabel 9 ringkasan hasil analisis varians dua faktor, nampak 

bahwa faktor-faktor utama penelitian dalam bentuk dua faktor menunjukkan 

interaksi yang nyata. Untuk kepentingan pengujian bentuk interaksi AB 

terbentuklah tabel 13 di bawah ini.  

Tabel 13. Pengaruh Sederhana, Pengaruh utama dan Interaksi Faktor A dan B  

                Terhadap Hasil Prestasi Lompat Jauh 

 

Faktor a = Metode Latihan Plyometrics 

Taraf 
a1 a2 

 
Rerata a1 - a2 

b1 0.325 0.502 0.414 -0.177 

 

b = Power  

       Otot 
b2 0.363 0.331 0.347 0.032 

Rerata 0.344 0.417 0.380 -0.073 

b1 -  b2 -0.078 0.171 0.067 -  
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 Interaksi antara dua faktor penelitian dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

    

    

Gambar 21. Bentuk Interaksi Perubahan Besarnya Peningkatan Hasil  

          Prestasi Lompat Jauh. 

 
Keterangan : 

: a1 = Latihan Plyometrics Double Leg Bound  

: a2 = Latihan Plyometrics Double Leg Box Bound 

a2 

a2 
 
   a2 

a1 

 
a1 a1 

b1 

b1 

b2 

b2 

 
   b1  

b2 
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: b1 = Power Otot Tinggi  

: b2 = Power Otot Rendah 

 Atas dasar gambar 21 di atas, bahwa bentuk garis perubahan besarnya nilai 

hasil prestasi lompat jauh adalah tidak sejajar dan bersilangan. Garis perubahan 

peningkatan kemampuan antar kelompok memiliki suatu titik pertemuan atau 

persilangan. Antara jenis latihan Plyometrics dan power otot memiliki titik 

persilangan. Berarti terdapat interaksi yang signifikan diantara keduanya. Gambar 

tersebut menunjukkan bahwa power otot berpengaruh terhadap latihan plyometrics. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai, ternyata siswa yang memiliki 

power otot tinggi memiliki peningkatan hasil prestasi lompat jauh yang besar jika 

dilatih dengan latihan plyometrics double leg box bound. Sedangkan siswa yang 

memiliki power otot rendah memiliki peningkatan hasil prestasi lompat jauh yang 

besar jika dilatih dengan latihan plyometrics double leg  bound. 
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          BAB V 

         KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan , dapat 

diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan dimana latihan plyometrics double leg box 

bound mempunyai pengaruh lebih tinggi daripada latihan plyometrics double leg  

bound dalam meningkatkan prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP. 

2. Ada perbedaan peningkatan prestasi lompat jauh yang signifikan antara siswa yang 

memiliki power otot tinggi dengan siswa yang memiliki power otot rendah.  

3. Ada pengaruh interaksi yang signifikan antara latihan plyometrics dan tingkat power 

otot tungkai terhadap peningkatan prestasi lompat jauh siswa putra kelas VIII SMP. 

 Interaksinya sebagai berikut : 

a. Bagi kelompok yang memiliki power otot tinggi menunjukkan hasil yang lebih 

baik jika dilatih dengan latihan plyometrics double leg box bound terhadap 

peningkatan prestasi lompat jauh. 

b. Bagi kelompok yang memiliki power otot rendah menunjukkan hasil yang lebih 

baik jika dilatih dengan latihan plyometrics double leg bound terhadap 

peningkatan kemampuan lompat jauh.  

B. Implikasi 

 

95 
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Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat mengandung pengembangan ide yang 

lebih luas, jika dikaji pula tentang implikasi yang ditimbulkan. Atas dasar kesimpulan 

yang telah diambil, ternyata latihan plyometrics memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan prestasi lompat jauh. Tinggi dan rendahnya power otot 

memberikan perbedaan pengaruh yang signifikan pula terhadap peningkatan prestasi 

lompat jauh. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel penelitian memiliki 

implikasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap peningkatan 

prestasi lompat jauh. Atas dasar itulah dapat dikemukakan implikasinya sebagai berikut 

: 

Latihan plyometrics double leg box bound merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan power otot tungkai secara optimal, yang merupakan salah satu unsur 

kondisi fisik dalam mendukung kemampuan lompat jauh. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa metode latihan plyometrics double leg box bound secara umum dapat 

meningkatkan prestasi lompat jauh.  

Hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan 

fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu guru, pelatih dan para pembina dapat menerapkan 

hasil penelitian ini dalam melakukan proses pembelajaran atau latihan. Latihan 

plyometrics yang disajikan merupakan bentuk latihan dengan gerakan yang sederhana 

dan mudah dilakukan. Dengan menyajikan bentuk gerakan yang berbeda merupakan 

salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan kondisi fisik melalui proses adaptasi 

fisiologis dan psikologis yang sistematis dan berkesinambungan, sebagai bentuk latihan 
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yang bervariasi dan tetap pada koridor upaya untuk meningkatkan latihan, dan power 

merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan kemampuan lompat 

jauh. 

Latihan plyometrics double leg box bound ternyata memberikan pengaruh yang 

lebih tinggi dalam meningkatkan prestasi lompat jauh. Kelebihan latihan plyometrics 

double leg box bound dapat digunakan sebagai solusi bagi pengajar dan pelatih dalam 

upaya untuk meningkatkan prestasi lompat jauh. Berkenaan dengan penerapan kedua 

bentuk latihan plyometrics yang dapat meningkatkan prestasi lompat jauh, masih 

terdapat faktor lain yaitu power. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan 

peningkatan hasil prestasi lompat jauh yang sangat signifikan antara kelompok power 

otot tinggi dan power otot rendah. Hal ini mengisyaratkan kepada pengajar dan pelatih, 

bahwa dalam upaya peningkatan kemampuan lompat jauh hendaknya memperhatikan 

faktor power. 

Lebih lanjut secara teori, guru, pelatih dan pembina olahraga dapat menentukan 

alternatif peningkatan prestasi lompat jauh. Secara praktis hasil penelitian ini dapat 

dijadikan salah satu indikator untuk penyusunan program pembelajaran ataupun latihan 

dan untuk menemukan dosis latihan yang tepat berdasarkan karakteristik anak didik 

atau atlet dalam melakukan latihan.  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi guru, pelatih dan 

pembina olahraga khususnya cabang atletik, untuk memberikan pengalaman yang 

berharga kepada anak didik atau atlet, secara aktif dapat memanfaatkan latihan 

plyometrics untuk lebih meningkatkan prestasi lompat jauh secara optimal. 
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C. Saran 

Saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Lembaga Pendidikan atau pejabat yang 

berwenang dalam hal meningkatkan prestasi atletik pada umumnya dan lompat jauh 

pada khususnya, perlu mensosialisasikan hasil penelitian ini melalui kegiatan 

penataran-penataran, MGMP, MGBS di daerah tingkat II maupun di daerah tingkat 

I. 

2. Guru disarankan merancang materi pembelajaran secara terprogram dengan 

memperhatikan karakteristik dan kondisi fisik siswa. Latihan plyometrics yang 

diberikan harus memperhatikan kondisi fisik siswa seperti power, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi siswa. 

3. Pelatih olahraga khususnya nomor lompat jauh disarankan merancang materi latihan 

secara terprogram dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi fisik atlet. 

Latihan plyometrics yang diberikan harus memperhatikan kondisi fisik stlet seperti 

power, sehingga dapat meningkatkan prestasi lompat jauh semaksimal mungkin. 

4. Bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian tentang masalah latihan 

plyometrics dapat melakukan penelitian dengan bentuk dan jenis latihan yang 

berbeda. 
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Rangkuman Program Latihan Plyometrics  

Double Leg Bound 
 
 

 
URAIAN KEGIATAN 

 
Warm.Up 

 
Inti 

 
C.Down 

 
Grafik Peningkatan Beban Latihan

Tiap Minggu
 

 
Mingu 

ke 

 
Pertemuan 
Ke :  / Tgl. 

 
10 mnt. 

 
Set 

 
Rep. 

Rest 
(mnt) 

 
5 menit 

 
Jml 
Bbn 

 
Tinggi 
beban 

 
1       2       3       

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Pre 
Test 

 
13-10-2008 

 
Vertical Jump & Lp. Jauh Gaya Jongkok 

   
Dari 3 kali lompatan diambil yang terbaik

1 15/10 3 8 60 Penguluran   
2 18/10 3 8 60 koreksi   

     I 

3 20/10 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

3 8 60         
4 22/10 3 9 60 Penguluran   
5 25/10 3 9 60 koreksi   

     2 

6 27/10 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

3 9 60         
7 29/10 4 9 80 Penguluran   
8 01/11 4 9 80 koreksi   

3 

9 03/11 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

4 9 80    

     

10 05/11 3 10 90 Penguluran   
11 08/11 3 10 90 koreksi   

4 

12 10/11 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

3 10 90    

     

13 12/11 4 10 90 Penguluran   
14 15/11 4 10 90 koreksi   

5 

15 17/11 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

4 10 90    

     

16 19/11 4 11 100 Penguluran   
17 22/11 4 11 100 koreksi   

6 

18 24/11 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

4 11 100    

     

19 26/11 5 11 100 Penguluran   
20 29/11 5 11 100 koreksi   

7 

21 01/12 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

5 11 100    

     

22 03/12 5 12 120 Penguluran   
23 08/12 5 12 120 koreksi   

24 10/12 5 12 120    

 
8 

  

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

      

     

Post 
test 

 
13-12-2008 

 
Tes Lompat Jauh Gaya Jongkok 

   
Dari 3 kali lompatan diambil yang terbaik

 
 

                                                                       =   Repetisi 
 
 
 

 

 
Rangkuman Prgram Latihan Plyometrics  

Double Leg Box Bound 
 

 
URAIAN KEGIATAN 

 
Warm.Up 

 
Inti 

 
C.Down 

 
Grafik Peningkatan Beban La

Tiap Minggu
 

 
Mingu 

ke 

 
Pertemuan 
Ke :  / Tgl. 

 
10 mnt. 

 
Set 

 
Rep. 

Rest 
(mnt) 

 
5 menit 

 
Jml 
Bbn 

 
Tinggi 
beban 

 
1       2       3       

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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 cxxi

Pre 
Test 

 
13-10-2008 

 
Vertical Jump & Lp. Jauh Gaya Jongkok 

   
Dari 3 kali lompatan diambi

1 15/10 4 4 60 Penguluran 2 30 cm 
2 18/10 4 4 60 koreksi 2  

     I 

3 20/10 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

4 4 60  2       
4 22/10 4 5 60 Penguluran 2 30 cm 
5 25/10 4 5 60 koreksi 2  

     2 

6 27/10 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

4 5 60  2       
7 29/10 4 5 80 Penguluran 3 30 cm 
8 01/11 4 5 80 koreksi 3  

3 

9 03/11 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

4 5 80  3  

     

10 05/11 5 5 90 Penguluran 3 30 cm 
11 08/11 5 5 90 koreksi 3  

4 

12 10/11 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

5 5 90  3  

     

13 12/11 5 6 90 Penguluran 3 30 cm 
14 15/11 5 6 90 koreksi 3  

5 

15 17/11 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

5 6 90  3  

     

16 19/11 6 6 100 Penguluran 3 30 cm 
17 22/11 6 6 100 koreksi 3  

6 

18 24/11 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

6 6 100  3  

     

19 26/11 6 7 100 Penguluran 4 30 cm 
20 29/11 6 7 100 koreksi 4  

7 

21 01/12 

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

6 7 100  4  

     

22 03/12 6 8 120 Penguluran 4 30 cm 

23 08/12 6 8 120 koreksi 4  

24 10/12 6 8 120  4  

 
8 

  

Lari Kel.Lap 
Senam  Pmns. 

      

     

Post 
test 

 
13-12-2008 

 
Tes Lompat Jauh Gaya Jongkok 

   
Dari 3 kali lompatan diambil yang terbaik

 
 

                                                                       =   Repetisi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 cxxii 

 

MODEL PROGRAM LATIHAN TIAP PERTEMUAN 
 

 
Plyometrics Double Leg Bound 

 
Plyometrics Double Leg Box Bound 

 
Pertemuan  I 

 
Rabu, 15-10-2008 

 
Pertemuan I 

 
Rabu, 15-10-2008 

 
A. Pemanasan ( Warming Up ) 
     - Lari keliling lapangan sepak bola 
     - Senam pelemasan dan pregangan 
 
B.  Inti 

- Latihan plyometrics  3 set, 8 repetisi 
- Istirahat  60 detik (1 menit) 
- Latihan teknik lompat jauh 40 menit  
 

 
 
C. Latihan Penutup 
     - Penguluran  
     - Koreksi 

 
A. Pemanasan ( Warming Up ) 
     - Lari keliling lapangan sepak bola 
     - Senam pelemasan dan pregangan 
 
B.  Inti 

- Latihan plyometrics  4 set, 
  4  Repetisi 
- Jumlah beban 2 bangku 
- Istirahat 60 detik (1 menit) 
- Latihan teknik lompat jauh 40 menit  

 
C. Latihan Penutup 
     - Penguluran  
     - Koreksi 
  
 

 
Pertemuan II 

 
Sabtu, 18-10-2008 

 
Pertemuan II 

 
Sabtu, 18-10-2008 

 
A. Pemanasan ( Warming Up ) 
     - Lari keliling lapangan sepak bola 
     - Senam pelemasan dan pregangan 
 
B.  Inti 

- Latihan plyometrics  3 set, 8 repetisi 
- Istirahat  60 detik (1 menit) 
- Latihan teknik lompat jauh 40 menit  
 

 
 
C. Latihan Penutup 
     - Penguluran  
     - Koreksi 
  
 

 
A. Pemanasan ( Warming Up ) 
     - Lari keliling lapangan sepak bola 
     - Senam pelemasan dan pregangan 
 
B.  Inti 

- Latihan plyometrics  4 set, 
  4 Repetisi 
- Jumlah beban 2 bangku 
- Istirahat 60 detik (1 menit) 
- Latihan teknik lompat jauh 40 menit  

 
C. Latihan Penutup 
     - Penguluran  
     - Koreksi 
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 cxxiii 

 
 

Pertemuan XXIII 
 

Senin, 8-12-2008 
 

Pertemuan XXIII 
 

Senin, 8-12-2008 
 

 
A. Pemanasan ( Warming Up ) 
     - Lari keliling lapangan sepak bola 
     - Senam pelemasan dan pregangan 
 
B.  Inti 

- Latihan plyometrics  5 set, 
  12 repetisi 
- Istirahat  120 detik  
- Latihan teknik lompat jauh 40 menit  
 

 
C. Latihan Penutup 
     - Penguluran  
     - Koreksi 
  
 

 
A. Pemanasan ( Warming Up ) 
     - Lari keliling lapangan sepak bola 
     - Senam pelemasan dan pregangan 
 
B.  Inti 

- Latihan plyometrics  6 set,  
  8 Repetisi 
- Jumlah beban 4 bangku 
- Istirahat 120 detik  
- Latihan teknik lompat jauh 40 menit  

 
C. Latihan Penutup 
     - Penguluran  
     - Koreksi 
  
 

 
Pertemuan XXIV 

 
Rabu, 10-12-2008 

 
Pertemuan XXIV 

 
Rabu, 10-12-2008 

 
A. Pemanasan ( Warming Up ) 
     - Lari keliling lapangan sepak bola 
     - Senam pelemasan dan pregangan 
 
B.  Inti 

- Latihan plyometrics  5 set, 
  12 repetisi 
- Istirahat  120 detik  
- Latihan teknik lompat jauh 40 menit  
 

 
C. Latihan Penutup 
     - Penguluran  
     - Koreksi 
  
 

 
A. Pemanasan ( Warming Up ) 
     - Lari keliling lapangan sepak bola 
     - Senam pelemasan dan pregangan 
 
B.  Inti 

- Latihan plyometrics  6 set,  
  8 Repetisi 
- Jumlah beban 4 bangku 
- Istirahat 120 detik  
- Latihan teknik lompat jauh 40 menit  

 
C. Latihan Penutup 
     - Penguluran  
     - Koreksi 
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 cxxiv 

Daftar Sampel Penelitian 
 

 
No 

 
N a m a 

 
NIS 

 
No 

 
N a m a 

 
NIS 

1 DANANG BAMBANG P. 12077 31 EKO BAYU NUGROHO 12156 

2 ODHIE IVAN PRADIPTA 12097 32 HERAGHANI IBNU KARIM 12161 

3 ASEP MUFTI KURNIAWAN 12115 33 MUHAMAD NAJWA PRESTA 12164 

4 PRASETYA 12138 34 TIMAURA FAJAR PERDANA 12182 

5 YOGA WINANTYO WOSMONO 12146 35 AAM MEDIAN RAMADHAN 12189 

6 YUSAK KRISTIAN MAHAMERU 12147 36 ADITYA BAGUS PRASETYA 12190 

7 YESYURUN SABA TEGUH P 12227 37 DICKY KRISNA ADE P. 12204 

8 AJI KURNIAWAN 12231 38 ABDUL RAHMAN SAPUTRA 12229 

9 BANI AMIFAKHRUDIN 12240 39 FAHRIZAL AZIZ. AW 12247 

10 DWI HERMAWAN 12244 40 PONCO GUNADI 12257 

11 WICAKSONO ADI NUGROHO 12266 41 EDI NUGROHO 12280 

12 ADITYA DWI ARINGGANA 12269 42 MUHAMMAD RIFKI P. 12229 

13 EKA SATUR PRASETIYO 12082 43 SULTAN BIMA SAKTI 12305 

14 AGUS SETIAWAN 12110 44 DEDY RAHMAWAN 12078 

15 ABDULLAH NAJIB 12149 45 FEBRYAWAN HENDARWIN 12086 

16 DERI FEBRIANTO YUSUF 12153 46 IQHBAL KAHURIPAN D. 12090 

17 PURWO EDI KAMISAN 12170 47 MUHAMMAD MUHKLISIN 12094 

18 SETYADANA SEPTIAN A. 12177 48 ANAS HABIB ASSYIDIQI 12113 

19 GALIH WICAKSONO 12211 49 ERVYYANDINATA I. 12128 

20 MEGADHARMA NURANI A. 12217 50 SIGID SETYO WIJONARTO 12140 

21 AJIB DZUL CHESARIANTO 12232 51 M. SYARIEF TITO M. 12163 

22 ANTON SUPRAYUDI 12236 52 SATRIO YOLANDANU  12174 

23 KRISNA TRI HANDIKA 12249 53 TOMMY HADIYANTO 12183 

24 MUHAMAD HASAN FUADI 12252 54 ARVIN ARDHI PRASETYA 12193 

25 R. RIZKY ANDHIKA PUTRA 12259 55 YULNA WAHYU IRAWAN 12228 

26 ARDIYANTO SUSILO 12274 56 ARGA ARAFAN 12237 

27 YUDHA TRI AGUNG P. 12107  57 WIARTA TRILAKSANA 12265 

28 ARDO BRIAN RAMADAN 12069  58 ADNAN AJI PAMUNGKAS 12270 

29 KHOTIBUL UMAM 12091 59 AKBAR BINTANG P. 12271 

30 M.AKHSAN MAULANA 12135 60 DANI AKRAM 12277 
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 cxxv 

 
 

Data Hasil Tes Power Otot Tungkai  
          

       Lompatan  
No N a m a BB 

Tinggi 
Raih- 

an 1 2 3 
Ter- 
baik 

d 
Skor 

Power 

1 DANANG BAMBANG P. 34 2,10 2,38 2,44 2,40 2,44 0,34 43,9 

2 ODHIE IVAN PRADIPTA 46 2,16 2,39 2,40 2,44 2,44 0,28 53,9 

3 ASEP MUFTI K. 55 2,39 2,60 2,68 2,63 2,68 0,29 65,6 

4 PRASETYA 36 2,11 2,48 2,53 2,53 2,53 0,42 51,6 

5 YOGA WINANTYO W. 51 2,16 2,52 2,55 2,57 2,57 0,41 72,3 

6 YUSAK KRISTIAN M. 41 2,16 2,53 2,53 2,57 2,57 0,41 58,1 

7 YESYURUN SABA T. P. 35 1,96 2,35 2,39 2,37 2,39 0,43 50,8 

8 DEDY RAHMAWAN 27 1,88 2,22 2,22 2,22 2,22 0,34 34,8 

9 BANI AMIFAKHRUDIN 66 2,33 2,74 2,74 2,73 2,74 0,41 93,5 

10 DWI HERMAWAN 38 2,03 2,39 2,37 2,37 2,39 0,36 50,5 

11 TIMAURA FAJAR P. 45 2,19 2,61 2,63 2,60 2,63 0,44 66,1 

12 ADITYA DWI A. 50 2,24 2,54 2,60 2,60 2,6 0,36 66,4 

13 EKA SATUR PRASETIYO 50 2,18 2,62 2,64 2,67 2,67 0,49 77,5 

14 AGUS SETIAWAN 40 2,00 2,26 2,29 2,26 2,29 0,29 47,7 

15 ABDULLAH NAJIB 35 2,04 2,39 2,30 2,37 2,39 0,35 45,8 

16 DANI AKRAM 34 1,95 2,16 2,16 2,16 2,16 0,21 34,5 

17 MUHAMMAD RIFKI P. 30 1,91 2,24 2,24 2,24 2,24 0,33 38,1 

18 SETYADANA SEPTIAN A. 45 2,10 2,35 2,40 2,43 2,43 0,33 57,2 

19 GALIH WICAKSONO 44 2,12 2,49 2,49 2,50 2,5 0,38 60,0 

20 MEGADHARMA N. A. 40 2,03 2,23 2,24 2,19 2,24 0,21 40,6 

21 AJIB DZUL C. 51 2,24 2,49 2,49 2,45 2,49 0,25 56,4 

22 MUHAMAD NAJWA P. 64 2,10 2,40 2,44 2,45 2,45 0,35 83,8 

23 KRISNA TRI HANDIKA 37 2,02 2,37 2,34 2,35 2,37 0,35 48,5 

24 EKO BAYU NUGROHO 35 2,10 2,44 2,45 2,45 2,45 0,35 45,8 

25 R. RIZKY ANDHIKA P. 49 2,07 2,38 2,37 2,34 2,38 0,31 60,4 

26 ARDIYANTO SUSILO 46 2,09 2,38 2,38 2,37 2,38 0,29 54,8 

27 YUDHA TRI AGUNG P. 36 1,97 2,37 2,39 2,37 2,39 0,42 51,6 

28 ARDO BRIAN RAMADAN 43 2,24 2,56 2,52 2,53 2,56 0,32 53,8 

29 KHOTIBUL UMAM 30 1,90 2,20 2,19 2,23 2,23 0,33 38,1 

30 ABDUL RAHMAN S. 47 2,24 2,55 2,57 2,54 2,57 0,33 59,8 
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       Lompatan  
No N a m a BB 

Tinggi 
Raih- 

an 1 2 3 
Ter- 
baik 

d 
Skor 

Power 

31 MUHAMAD HASAN F. 37 2,01 2,33 2,34 2,34 2,34 0,33 47,0 

32 WIARTA TRILAKSANA 41 2,13 2,56 2,56 2,54 2,56 0,43 59,5 

33 ANTON SUPRAYUDI 67 2,18 2,44 2,43 2,44 2,44 0,26 75,6 

34 WICAKSONO ADI N. 43 2,27 2,68 2,68 2,69 2,69 0,42 61,7 

35 AAM MEDIAN R. 45 2,08 2,36 2,39 2,40 2,4 0,32 56,3 

36 ADITYA BAGUS P. 70 2,24 2,54 2,55 2,53 2,55 0,31 86,3 

37 DICKY KRISNA ADE P. 44 2,25 2,57 2,53 2,54 2,57 0,32 55,1 

38 M.AKHSAN MAULANA 50 2,27 2,59 2,55 2,59 2,59 0,32 62,6 

39 FAHRIZAL AZIZ. AW 50 2,09 2,45 2,43 2,43 2,45 0,36 66,4 

40 PONCO GUNADI 36 2,15 2,53 2,54 2,54 2,54 0,39 49,8 

41 EDI NUGROHO 45 2,24 2,52 2,51 2,53 2,53 0,29 53,6 

42 PURWO EDI KAMISAN 33 2,00 2,30 2,28 2,31 2,31 0,31 40,7 

43 SULTAN BIMA SAKTI 40 2,10 2,45 2,46 2,46 2,46 0,36 53,1 

44 AJI KURNIAWAN 31 1,99 2,30 2,28 2,30 2,3 0,31 38,2 

45 FEBRYAWAN H. 38 2,00 2,35 2,36 2,36 2,36 0,36 50,5 

46 TOMMY HADIYANTO 44 2,15 2,50 2,53 2,55 2,55 0,4 61,6 

47 ARGA ARAFAN 34 1,95 2,26 2,27 2,26 2,27 0,32 42,6 

48 ANAS HABIB ASSYIDIQI 33 1,94 2,25 2,25 2,26 2,26 0,32 41,3 

49 ERVYYANDINATA I. 41 2,02 2,30 2,31 2,32 2,32 0,3 49,7 

50 SIGID SETYO W. 42 2,16 2,50 2,52 2,52 2,52 0,36 55,8 

51 M. SYARIEF TITO M. 75 2,30 2,66 2,68 2,68 2,68 0,38 102,3 

52 SATRIO YOLANDANU  49 2,10 2,31 2,30 2,32 2,32 0,22 50,9 

53 IQHBAL KAHURIPAN D. 72 2,31 2,64 2,64 2,67 2,67 0,36 95,6 

54 ARVIN ARDHI PRASETYA 39 2,06 2,28 2,31 2,31 2,31 0,25 43,2 

55 YULNA WAHYU IRAWAN 40 2,05 2,35 2,38 2,37 2,38 0,33 50,9 

56 MUHAMMAD MUHKLISIN 34 2,04 2,36 2,37 2,35 2,37 0,33 43,2 

57 HERAGHANI IBNU KARIM 75 2,20 2,43 2,42 2,43 2,43 0,23 79,6 

58 ADNAN AJI PAMUNGKAS 27 1,81 2,07 2,07 2,09 2,09 0,28 31,6 

59 AKBAR BINTANG P. 44 2,10 2,48 2,47 2,49 2,49 0,39 60,8 

60 DERI FEBRIANTO YUSUF 51 2,10 2,24 2,26 2,26 2,26 0,16 45,2 

 
 
 
 
 
 

 
Daftar Klasifikasi Sampel Berdasarkan Power Otot Tungkai 
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 cxxvii 

 
 

No 
 

Nama Siswa 
 

Power 
 

Kata 
-gori 

 
No 

 
Nama Siswa 

 
Power 

 
Kata 
-gori 

1 M. SYARIEF TITO M. 102,3 Tinggi 31 EDI NUGROHO 53,6 Sedang 
2 IQHBAL KAHURIPAN D. 95,6 Tinggi 32 SULTAN BIMA SAKTI 53,1 Sedang 
3 BANI AMIFAKHRUDIN 93,5 Tinggi 33 YUDHA TRI AGUNG P. 51,6 Sedang 
4 ADITYA BAGUS P. 86,3 Tinggi 34 PRASETYA 51,6 Sedang 
5 MUHAMAD NAJWA P. 83,8 Tinggi 35 SATRIO YOLANDANU  50,9 Sedang 
6 HERAGHANI IBNU K. 79,6 Tinggi 36 YULNA WAHYU I. 50,9 Sedang 
7 EKA SATUR PRASETIYO 77,5 Tinggi 37 YESYURUN SABA T.P. 50,8 Sedang 
8 ANTON SUPRAYUDI 75,6 Tinggi 38 DWI HERMAWAN 50,5 Sedang 
9 YOGA WINANTYO W. 72,3 Tinggi 39 FEBRYAWAN H. 50,5 Sedang 
10 FAHRIZAL AZIZ. AW 66,4 Tinggi 40 PONCO GUNADI 49,8 Sedang 
11 ADITYA DWI ARINGGANA 66,4 Tinggi 41 ERVYYANDINATA I. 49,7 Rendah 

12 TIMAURA FAJAR P. 66,1 Tinggi 42 KRISNA TRI HANDIKA 48,5 Rendah 
13 ASEP MUFTI KURNIAWAN 65,6 Tinggi 43 AGUS SETIAWAN 47,7 Rendah 
14 M.AKHSAN MAULANA 62,6 Tinggi 44 MUHAMAD HASAN F. 47,0 Rendah 
15 WICAKSONO ADI N. 61,7 Tinggi 45 ABDULLAH NAJIB 45,8 Rendah 
16 TOMMY HADIYANTO 61,6 Tinggi 46 EKO BAYU NUGROHO 45,8 Rendah 
17 AKBAR BINTANG P. 60,8 Tinggi 47 DERI FEBRIANTO Y. 45,2 Rendah 
18 R. RIZKY ANDHIKA PUTRA 60,4 Tinggi 48 DANANG BAMBANG P. 43,9 Rendah 
19 GALIH WICAKSONO 60,0 Tinggi 49 M. MUHKLISIN 43,2 Rendah 
20 ABDUL RAHMAN S. 59,8 Tinggi 50 ARVIN ARDHI P. 43,2 Rendah 
21 WIARTA TRILAKSANA 59,5 Sedang 51 ARGA ARAFAN 42,6 Rendah 
22 YUSAK KRISTIAN M. 58,1 Sedang 52 ANAS HABIB A. 41,3 Rendah 
23 SETYADANA SEPTIAN  57,2 Sedang 53 PURWO EDI KAMISAN 40,7 Rendah 
24 AJIB DZUL CHESARIANTO 56,4 Sedang 54 MEGADHARMA N. A. 40,6 Rendah 
25 AAM MEDIAN RAMADHAN 56,3 Sedang 55 AJI KURNIAWAN 38,2 Rendah 
26 SIGID SETYO WIJONARTO 55,8 Sedang 56 MUHAMMAD RIFKI P. 38,1 Rendah 
27 DICKY KRISNA ADE P. 55,1 Sedang 57 KHOTIBUL UMAM 38,1 Rendah 
28 ARDIYANTO SUSILO 54,8 Sedang 58 DEDY RAHMAWAN 34,8 Rendah 
29 ODHIE IVAN PRADIPTA 53,9 Sedang 59 DANI AKRAM 34,5 Rendah 
30 ARDO BRIAN RAMADAN 53,8 Sedang 60 ADNAN AJI P. 31,6 Rendah 

 

 

 

Daftar Persiapan Pembagian Kelompok dengan Cara Ordinal Pairing Rumus 
ABBA 
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 cxxviii 

 
No 

 
Nama 

 
Power Otot 

 
Katagori 

 
Rumus 
ABBA 

1 M. SYARIEF TITO M. 102,3 Tinggi A 
2 IQHBAL KAHURIPAN D. 95,6 Tinggi B 
3 BANI AMIFAKHRUDIN 93,5 Tinggi B 
4 ADITYA BAGUS PRASETYA 86,3 Tinggi A 
5 MUHAMAD NAJWA PRESTA 83,8 Tinggi A 
6 HERAGHANI IBNU KARIM 79,6 Tinggi B 
7 EKA SATUR PRASETIYO 77,5 Tinggi B 
8 ANTON SUPRAYUDI 75,6 Tinggi A 
9 YOGA WINANTYO WOSMONO 72,3 Tinggi A 
10 FAHRIZAL AZIZ. AW 66,4 Tinggi B 
11 ADITYA DWI ARINGGANA 66,4 Tinggi B 
12 TIMAURA FAJAR PERDANA 66,1 Tinggi A 
13 ASEP MUFTI KURNIAWAN 65,6 Tinggi A 
14 M.AKHSAN MAULANA 62,6 Tinggi B 
15 WICAKSONO ADI NUGROHO 61,7 Tinggi B 
16 TOMMY HADIYANTO 61,6 Tinggi A 
17 AKBAR BINTANG P. 60,8 Tinggi A 
18 R. RIZKY ANDHIKA PUTRA 60,4 Tinggi B 
19 GALIH WICAKSONO 60,0 Tinggi B 
20 ABDUL RAHMAN SAPUTRA 59,8 Tinggi A 
21 ERVYYANDINATA I. 49,7 Rendah A 
22 KRISNA TRI HANDIKA 48,5 Rendah B 
23 AGUS SETIAWAN 47,7 Rendah B 
24 MUHAMAD HASAN FUADI 47,0 Rendah A 
25 ABDULLAH NAJIB 45,8 Rendah A 
26 EKO BAYU NUGROHO 45,8 Rendah B 
27 DERI FEBRIANTO YUSUF 45,2 Rendah B 
28 DANANG BAMBANG P. 43,9 Rendah A 
29 MUHAMMAD MUHKLISIN 43,2 Rendah A 
30 ARVIN ARDHI PRASETYA 43,2 Rendah B 
31 ARGA ARAFAN 42,6 Rendah B 
32 ANAS HABIB ASSYIDIQI 41,3 Rendah A 
33 PURWO EDI KAMISAN 40,7 Rendah A 
34 MEGADHARMA NURANI A. 40,6 Rendah B 
35 AJI KURNIAWAN 38,2 Rendah B 
36 MUHAMMAD RIFKI P. 38,1 Rendah A 
37 KHOTIBUL UMAM 38,1 Rendah A 
38 DEDY RAHMAWAN 34,8 Rendah B 
39 DANI AKRAM 34,5 Rendah B 
40 ADNAN AJI PAMUNGKAS 31,6 Rendah A 

 
Daftar Pembagian Kelompok dan Perlakuan dengan Cara Undian 
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 cxxix 

 
No 

 
Nama 

 
Katagori 

 
Rumus 
ABBA 

 
Perlakuan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

M. SYARIEF TITO M. 
ADITYA BAGUS PRASETYA 
MUHAMAD NAJWA PRESTA 
ANTON SUPRAYUDI 
YOGA WINANTYO W. 
TIMAURA FAJAR PERDANA 
ASEP MUFTI KURNIAWAN 
TOMMY HADIYANTO 
AKBAR BINTANG P. 
ABDUL RAHMAN SAPUTRA 

Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ERVYYANDINATA I. 
MUHAMAD HASAN FUADI 
ABDULLAH NAJIB 
DANANG BAMBANG P. 
MUHAMMAD MUHKLISIN 
ANAS HABIB ASSYIDIQI 
PURWO EDI KAMISAN 
MUHAMMAD RIFKI P. 
KHOTIBUL UMAM 
ADNAN AJI PAMUNGKAS 

Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

  
 

K
elom

pok A
 D

engan P
erlakuan L

atihan 
P

lyom
etrics D

ouble L
eg B

ound 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

IQHBAL KAHURIPAN D. 
BANI AMIFAKHRUDIN 
HERAGHANI IBNU KARIM 
EKA SATUR PRASETIYO 
FAHRIZAL AZIZ. AW 
ADITYA DWI ARINGGANA 
M.AKHSAN MAULANA 
WICAKSONO ADI N. 
R. RIZKY ANDHIKA PUTRA 
GALIH WICAKSONO 

Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

KRISNA TRI HANDIKA 
AGUS SETIAWAN 
EKO BAYU NUGROHO 
DERI FEBRIANTO YUSUF 
ARVIN ARDHI PRASETYA 
ARGA ARAFAN 
MEGADHARMA NURANI A. 
AJI KURNIAWAN 
DEDY RAHMAWAN 
DANI AKRAM 

Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

   
K

elom
pok A

 D
engan P

erlakuan L
atihan 

P
lyom

etrics D
ouble L

eg B
ox  B

ound 

 
 
 

Data Tes Awal Lompat Jauh Gaya Jongkok.  

      

NO NAMA LOMPATAN HASIL 
TERBAIK 
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 cxxx 

1 2 3 TERBAIK 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

M. SYARIEF TITO M. 
ADITYA BAGUS PRASETYA 
MUHAMAD NAJWA PRESTA 
ANTON SUPRAYUDI 
YOGA WINANTYO W. 
TIMAURA FAJAR PERDANA 
ASEP MUFTI KURNIAWAN 
TOMMY HADIYANTO 
AKBAR BINTANG P. 
ABDUL RAHMAN SAPUTRA 
IQHBAL KAHURIPAN D. 
BANI AMIFAKHRUDIN 
HERAGHANI IBNU KARIM 
EKA SATUR PRASETIYO 
FAHRIZAL AZIZ. AW 
ADITYA DWI ARINGGANA 
M.AKHSAN MAULANA 
WICAKSONO ADI NUGROHO 
R. RIZKY ANDHIKA PUTRA 
GALIH WICAKSONO 
ERVYYANDINATA I. 
MUHAMAD HASAN FUADI 
ABDULLAH NAJIB 
DANANG BAMBANG P. 
MUHAMMAD MUHKLISIN 
ANAS HABIB ASSYIDIQI 
PURWO EDI KAMISAN 
MUHAMMAD RIFKI P. 
KHOTIBUL UMAM 
ADNAN AJI PAMUNGKAS 
KRISNA TRI HANDIKA 
AGUS SETIAWAN 
EKO BAYU NUGROHO 
DERI FEBRIANTO YUSUF 
ARVIN ARDHI PRASETYA 
ARGA ARAFAN 
MEGADHARMA NURANI A. 
AJI KURNIAWAN 
DEDY RAHMAWAN 
DANI AKRAM 

3,51 
3,18 
3,14 
2,90 
3,00 
3,52 
3,15 
2,51 
3,20 
3,18 
3,35 
3,04 
3,73 
2,96 
2,87 
4,24 
3,59 
3,37 
4,11 
3,47 
2,93 
3,32 
3,17 
2,85 
2,68 
2,65 
3,19 
2,89 
2,80 
1,92 
3,30 
3,12 
3,29 
2,37 
3,13 
3,50 
2,48 
2,61 
2,65 
2,95 

3,49 
3,15 
3,30 
2,89 
2,96 
3,79 
3,22 
2,42 
3,28 
3,20 
2,66 
3,08 
3,70 
2,92 
2,92 
4,20 
3,65 
3,42 
4,05 
3,61 
2,87 
3,30 
3,11 
2,82 
2,71 
3,06 
3,25 
3,00 
2,80 
2,15 
3,34 
3,10 
3,25 
2,66 
2,96 
3,49 
2,61 
2,67 
2,49 
2,90 

3,50 
3,22 
3,38 
2,93 
2,98 
3,61 
3,42 
2,52 
3,24 
3,21 
3,32 
3,45 
3,72 
2,90 
2,97 
4,19 
3,60 
3,40 
4,12 
3,59 
2,86 
3,35 
3,14 
3,10 
2,90 
2,87 
3,20 
2,98 
2,76 
1,97 
3,37 
3,12 
3,28 
2,70 
3,17 
3,48 
2,80 
2,62 
2,60 
2,92 

3,51 
3,22 
3,38 
2,93 
3,00 
3,79 
3,42 
2,52 
3,28 
3,21 
3,35 
3,45 
3,73 
2,96 
2,97 
4,24 
3,65 
3,42 
4,12 
3,61 
2,93 
3,35 
3,17 
3,10 
2,90 
3,06 
3,25 
3,00 
2,80 
2,15 
3,37 
3,12 
3,29 
2,70 
3,17 
3,50 
2,80 
2,67 
2,65 
2,95 

 
 
 

Data Tes Akhir Lompat Jauh Gaya Jongkok. 
 

      

LOMPATAN NO NAMA 
1 2 3 

HASIL 
TERBAIK 
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 cxxxi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

M. SYARIEF TITO M. 
ADITYA BAGUS PRASETYA 
MUHAMAD NAJWA PRESTA 
ANTON SUPRAYUDI 
YOGA WINANTYO W 
TIMAURA FAJAR PERDANA 
ASEP MUFTI KURNIAWAN 
TOMMY HADIYANTO 
AKBAR BINTANG P. 
ABDUL RAHMAN SAPUTRA 
IQHBAL KAHURIPAN D. 
BANI AMIFAKHRUDIN 
HERAGHANI IBNU KARIM 
EKA SATUR PRASETIYO 
FAHRIZAL AZIZ. AW 
ADITYA DWI ARINGGANA 
M.AKHSAN MAULANA 
WICAKSONO ADI NUGROHO 
R. RIZKY ANDHIKA PUTRA 
GALIH WICAKSONO 
ERVYYANDINATA I. 
MUHAMAD HASAN FUADI 
ABDULLAH NAJIB 
DANANG BAMBANG P. 
MUHAMMAD MUHKLISIN 
ANAS HABIB ASSYIDIQI 
PURWO EDI KAMISAN 
MUHAMMAD RIFKI P. 
KHOTIBUL UMAM 
ADNAN AJI PAMUNGKAS 
KRISNA TRI HANDIKA 
AGUS SETIAWAN 
EKO BAYU NUGROHO 
DERI FEBRIANTO YUSUF 
ARVIN ARDHI PRASETYA 
ARGA ARAFAN 
MEGADHARMA NURANI A. 
AJI KURNIAWAN 
DEDY RAHMAWAN 
DANI AKRAM 

3,76 
3,45 
3,42 
3,02 
3,37 
3,92 
3,72 
2,94 
3,54 
3,61 
3,73 
3,95 
4,18 
3,49 
3,48 
4,38 
4,10 
3,97 
4,58 
4,08 
3,02 
3,29 
3,35 
3,44 
3,36 
3,40 
3,54 
3,41 
3,04 
2,39 
3,59 
3,36 
3,27 
2,89 
3,51 
3,72 
3,20 
3,01 
2,98 
3,34 

3,80 
3,08 
3,52 
3,20 
3,26 
3,85 
3,70 
2,88 
3,60 
3,72 
3,70 
3,82 
4,03 
3,64 
3,48 
4,42 
3,96 
3,84 
4,52 
4,04 
3,22 
3,67 
3,27 
3,46 
3,31 
3,40 
3,75 
3,49 
3,03 
2,37 
3,65 
3,30 
3,44 
2,94 
3,55 
3,54 
3,05 
2,93 
2,82 
3,29 

3,68 
3,55 
3,44 
3,14 
3,39 
4,06 
3,72 
2,91 
3,61 
3,50 
3,74 
3,76 
4,10 
3,49 
3,43 
4,58 
4,17 
4,03 
4,42 
4,17 
3,18 
3,58 
3,43 
3,34 
3,24 
3,39 
3,66 
3,26 
3,05 
2,51 
3,62 
3,48 
3,41 
2,74 
3,42 
3,55 
3,14 
2,84 
3,14 
3,40 

3,80 
3,55 
3,52 
3,20 
3,39 
4,06 
3,72 
2,94 
3,61 
3,72 
3,74 
3,95 
4,18 
3,64 
3,48 
4,58 
4,17 
4,03 
4,58 
4,17 
3,22 
3,67 
3,43 
3,46 
3,36 
3,40 
3,75 
3,49 
3,05 
2,51 
3,65 
3,48 
3,44 
2,94 
3,55 
3,72 
3,20 
3,01 
3,14 
3,40 

 
 
 
 
Rekapitulasi Data Hasil Tes Awal dan Tes Akhir Lompat Jauh, Klasifikasi 
Power Otot Tungkai Beserta Pembagian Sampel ke Sel-sel. 

Tes Awal Tes Akhir   

Sel NO NAMA Lompat 
Jauh 

Lompat 
Jauh 

Power 
Otot 

Tungkai   
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 cxxxii 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

M. SYARIEF TITO M. 
ADITYA BAGUS PRASETYA 
MUHAMAD NAJWA PRESTA 
ANTON SUPRAYUDI 
YOGA WINANTYO WOSMONO 
TIMAURA FAJAR PERDANA 
ASEP MUFTI KURNIAWAN 
TOMMY HADIYANTO 
AKBAR BINTANG P. 
ABDUL RAHMAN SAPUTRA 

3,51 
3,22 
3,38 
2,93 
3,00 
3,79 
3,42 
2,52 
3,28 
3,21 

3,80 
3,55 
3,52 
3,20 
3,39 
4,06 
3,72 
2,94 
3,61 
3,72 

Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

  
  
  
  
  

A1B1 
  
  
  
  

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

IQHBAL KAHURIPAN D. 
BANI AMIFAKHRUDIN 
HERAGHANI IBNU KARIM 
EKA SATUR PRASETIYO 
FAHRIZAL AZIZ. AW 
ADITYA DWI ARINGGANA 
M.AKHSAN MAULANA 
WICAKSONO ADI NUGROHO 
R. RIZKY ANDHIKA PUTRA 
GALIH WICAKSONO 

3,35 
3,45 
3,73 
2,96 
2,97 
4,24 
3,65 
3,42 
4,12 
3,61 

3,74 
3,95 
4,18 
3,64 
3,48 
4,58 
4,17 
4,03 
4,58 
4,17 

Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

  
  
  
  

A2B1 
  
  
  
  
  

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

ERVYYANDINATA I. 
MUHAMAD HASAN FUADI 
ABDULLAH NAJIB 
DANANG BAMBANG P. 
MUHAMMAD MUHKLISIN 
ANAS HABIB ASSYIDIQI 
PURWO EDI KAMISAN 
MUHAMMAD RIFKI P. 
KHOTIBUL UMAM 
ADNAN AJI PAMUNGKAS 

2,93 
3,35 
3,17 
3,10 
2,90 
3,06 
3,25 
3,00 
2,80 
2,15 

3,22 
3,67 
3,43 
3,46 
3,36 
3,40 
3,75 
3,49 
3,05 
2,51 

Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 

  
  
  
  
  

A1B2 
  
  
  
  

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

KRISNA TRI HANDIKA 
AGUS SETIAWAN 
EKO BAYU NUGROHO 
DERI FEBRIANTO YUSUF 
ARVIN ARDHI PRASETYA 
ARGA ARAFAN 
MEGADHARMA NURANI A. 
AJI KURNIAWAN 
DEDY RAHMAWAN 
DANI AKRAM 

3,37 
3,12 
3,29 
2,70 
3,17 
3,50 
2,80 
2,67 
2,65 
2,95 

3,65 
3,48 
3,44 
2,94 
3,55 
3,72 
3,20 
3,01 
3,14 
3,40 

Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 

  
  
  
  

A2B2 
  
  
  
  
  

Rekapitulasi Data Tes Awal dan Tes Akhir Lompat Jauh Pada Kelompok 1 
(Kelompok Latihan  Double Leg Bound). 

Lompat Jauh 

Tes Tes Gain No N a m a Sel 

Awal Akhir Score 
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 cxxxiii 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

M. SYARIEF TITO M. 

ADITYA BAGUS PRASETYA 

ANTON SUPRAYUDI 

YOGA WINANTYO W. 

TIMAURA FAJAR PERDANA 

ASEP MUFTI KURNIAWAN 

TOMMY HADIYANTO 

AKBAR BINTANG P. 

ABDUL RAHMAN SAPUTRA 

  

  

  

  

A1B1 

  

  

  

  

  

3,51 

3,22 

2,93 

3,00 

3,79 

3,42 

2,52 

3,28 

3,21 

3,80 

3,55 

3,20 

3,39 

4,06 

3,72 

2,94 

3,61 

3,72 

0,29 

0,33 

0,27 

0,39 

0,27 

0,30 

0,42 

0,33 

0,51 

  Jumlah   32,26 35,51 3,25 

  Mean   3,226 3,551 0,325 

  SD   0,350 0,317 0,100 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ERVYYANDINATA I. 

MUHAMAD HASAN FUADI 

ABDULLAH NAJIB 

DANANG BAMBANG P. 

MUHAMMAD MUHKLISIN 

ANAS HABIB ASSYIDIQI 

PURWO EDI KAMISAN 

MUHAMMAD RIFKI P. 

KHOTIBUL UMAM 

ADNAN AJI PAMUNGKAS 

  

  

  

  

A1B2 

  

  

  

  

  

2,93 

3,35 

3,17 

3,10 

2,90 

3,06 

3,25 

3,00 

2,80 

2,15 

3,22 

3,67 

3,43 

3,46 

3,36 

3,40 

3,75 

3,49 

3,05 

2,51 

0,29 

0,32 

0,26 

0,36 

0,46 

0,34 

0,50 

0,49 

0,25 

0,36 

  Jumlah   29,71 33,34 3,63 

  Mean   2,971 3,334 0,363 

  SD   0,333 0,352 0,092 

 

Rekapitulasi Data Tes Awal dan Tes Akhir Lompat Jauh Pada Kelompok 2 
(Kelompok Latihan Double Leg Box Bound). 

Lompat Jauh 

Tes Tes Gain 
No N a m a Sel 

Awal Akhir Score 
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 cxxxiv 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

IQHBAL KAHURIPAN D. 

BANI AMIFAKHRUDIN 

HERAGHANI IBNU KARIM 

EKA SATUR PRASETIYO 

FAHRIZAL AZIZ. AW 

ADITYA DWI ARINGGANA 

M.AKHSAN MAULANA 

     WICAKSONO ADI    N. 

R. RIZKY ANDHIKA PUTRA 

GALIH WICAKSONO 

  

  

  

A2B1 

  

  

  

  

  

  

3,35 

3,45 

3,73 

2,96 

2,97 

4,24 

3,65 

3,42 

4,12 

3,61 

3,74 

3,95 

4,18 

3,64 

3,48 

4,58 

4,17 

4,03 

4,58 

4,17 

0,39 

0,50 

0,45 

0,68 

0,51 

0,34 

0,52 

0,61 

0,46 

0,56 

  Jumlah   35,5 40,52 5,02 

  Mean   3,550 4,052 0,502 

SD   0,421 0,366 0,100  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

KRISNA TRI HANDIKA 

AGUS SETIAWAN 

EKO BAYU NUGROHO 

DERI FEBRIANTO YUSUF 

ARVIN ARDHI PRASETYA 

ARGA ARAFAN 

MEGADHARMA NURANI A. 

AJI KURNIAWAN 

DEDY RAHMAWAN 

DANI AKRAM 

  

  

  

  

A2B2 

  

  

  

  

  

3,37 

3,12 

3,29 

2,70 

3,17 

3,50 

2,80 

2,67 

2,65 

2,95 

3,65 

3,48 

3,44 

2,94 

3,55 

3,72 

3,20 

3,01 

3,14 

3,40 

0,28 

0,36 

0,15 

0,24 

0,38 

0,22 

0,40 

0,34 

0,49 

0,45 

  Jumlah   30,22 33,53 3,31 

  Mean   3,022 3,353 0,331 

  SD   0,312 0,268 0,107 

 
 

Uji Reliabilitas Dengan Anava      

Langkah I.                 

Tabel kerja untuk menghitung reliabilitas hasil tes awal lompat jauh gaya jongkok    
                   
No I II III           

  X1 X2 X3 Ti X1
2 X2

2 X3
2 Ti

2 
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 cxxxv

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

3,51 
3,18 
3,14 
2,90 
3,00 
3,52 
3,15 
2,51 
3,20 
3,18 
3,35 
3,04 
3,73 
2,96 
2,87 
4,24 
3,59 
3,37 
4,11 
3,47 
2,93 
3,32 
3,17 
2,85 
2,68 
2,65 
3,19 
2,89 
2,80 
1,92 
3,30 
3,12 
3,29 
2,37 
3,13 
3,50 
2,48 
2,61 
2,65 
2,95 

3,49 
3,15 
3,30 
2,89 
2,96 
3,79 
3,22 
2,42 
3,28 
3,20 
2,66 
3,08 
3,70 
2,92 
2,92 
4,20 
3,65 
3,42 
4,05 
3,61 
2,87 
3,30 
3,11 
2,82 
2,71 
3,06 
3,25 
3,00 
2,80 
2,15 
3,34 
3,10 
3,25 
2,66 
2,96 
3,49 
2,61 
2,67 
2,49 
2,90 

3,50 
3,22 
3,38 
2,93 
2,98 
3,61 
3,42 
2,52 
3,24 
3,21 
3,32 
3,45 
3,72 
2,90 
2,97 
4,19 
3,60 
3,40 
4,12 
3,59 
2,86 
3,35 
3,14 
3,10 
2,90 
2,87 
3,20 
2,98 
2,76 
1,97 
3,37 
3,12 
3,28 
2,70 
3,17 
3,48 
2,80 
2,62 
2,60 
2,92 

10,50 
9,55 
9,82 
8,72 
8,94 

10,92 
9,79 
7,45 
9,72 
9,59 
9,33 
9,57 

11,15 
8,78 
8,76 

12,63 
10,84 
10,19 
12,28 
10,67 

8,66 
9,97 
9,42 
8,77 
8,29 
8,58 
9,64 
8,87 
8,36 
6,04 

10,01 
9,34 
9,82 
7,73 
9,26 

10,47 
7,89 
7,90 
7,74 
8,77 

12,3201 
10,1124 
9,8596 
8,4100 
9,0000 

12,3904 
9,9225 
6,3001 

10,2400 
10,1124 
11,2225 
9,2416 

13,9129 
8,7616 
8,2369 

17,9776 
12,8881 
11,3569 
16,8921 
12,0409 
8,5849 

11,0224 
10,0489 
8,1225 
7,1824 
7,0225 

10,1761 
8,3521 
7,8400 
3,6864 

10,8900 
9,7344 

10,8241 
5,6169 
9,7969 

12,2500 
6,1504 
6,8121 
7,0225 
8,7025 

12,1801 
9,9225 

10,8900 
8,3521 
8,7616 

14,3641 
10,3684 

5,8564 
10,7584 
10,2400 

7,0756 
9,4864 

13,6900 
8,5264 
8,5264 

17,6400 
13,3225 
11,6964 
16,4025 
13,0321 

8,2369 
10,8900 

9,6721 
7,9524 
7,3441 
9,3636 

10,5625 
9,0000 
7,8400 
4,6225 

11,1556 
9,6100 

10,5625 
7,0756 
8,7616 

12,1801 
6,8121 
7,1289 
6,2001 
8,4100 

12,2500 
10,3684 
11,4244 

8,5849 
8,8804 

13,0321 
11,6964 

6,3504 
10,4976 
10,3041 
11,0224 
11,9025 
13,8384 

8,4100 
8,8209 

17,5561 
12,9600 
11,5600 
16,9744 
12,8881 

8,1796 
11,2225 

9,8596 
9,6100 
8,4100 
8,2369 

10,2400 
8,8804 
7,6176 
3,8809 

11,3569 
9,7344 

10,7584 
7,2900 

10,0489 
12,1104 

7,8400 
6,8644 
6,7600 
8,5264 

110,2500 
91,2025 
96,4324 
76,0384 
79,9236 

119,2464 
95,8441 
55,5025 
94,4784 
91,9681 
87,0489 
91,5849 

124,3225 
77,0884 
76,7376 

159,5169 
117,5056 
103,8361 
150,7984 
113,8489 

74,9956 
99,4009 
88,7364 
76,9129 
68,7241 
73,6164 
92,9296 
78,6769 
69,8896 
36,4816 

100,2001 
87,2356 
96,4324 
59,7529 
85,7476 

109,6209 
62,2521 
62,4100 
59,9076 
76,9129 

Jml   123,82   124,45 126,46 374,73 391,0366 394,4725 406,7488 3574,0107 
  SX1 SX2 SX3 STi SX1

2 SX2
2 SX3

2 STi
2 

 
 
 

Langkah II.                    

Dari hasil penghitungan diperoleh:              
SX  = 374,73                 

SX2  = 391,0366  + 394,4725  + 406,7488 
 
= 1192,2579     

                     
Langkah III.                  

 
   

S(Ti)2       3574,0107           
 k  

 = 
3 

 = 1191,3369 
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S(Tj)2       123,82 2  + 124,45 2  + 126,46 2   
 n  

 = 
   40        

 = 1170,2832 
  

                     
Maka,                    
                     

(SX)2              SST  = SX2  - 
nk              

                     
374,73 2   = 1192,2579  - 
40 X 3 

 = 1192,2579  - 1170,18811 
 

= 
22,06979 

                     
S(Ti)2 (SX)2             SSs  = 

k 
 - 

nk             
                     
    = 1191,3369  - 1170,18811  = 21,1487925         
                     

S(Tj)2 (SX)2             SSt  = 
n 

 - 
nk             

                     
    = 1170,283163  - 1170,18811  = 0,095055         
                     

(SX)2 S(Ti)2 S(Tj)2      SSI  = SX2  + 
nk 

 - 
k 

 - 
n      

                     

    = 1192,2579  + 1170,18811  - 1191,3369  - 1170,28316 
 

= 0,825945 
                     

 SSS = 21,149                 

 SSt = 0,095                 

  SSI = 0,826                 

 SST= 22,070                 
                     
                     
                     
Langkah IV.                   
                     

 Tabel ringkasan Anava untuk menghitung reliabilita         

 
Sumber Variasi df SS MS 

         

 n - 1              

 

Diantara 
Subyek 39 21,1488 0,5423          

  k - 1              

 
Diantara Trial 

2 0,0951 0,0475          

 
Interaksi (n-1)(k-

1)              
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 78 0,8259 0,0106          

 nk - 1              

 
Total 

119 22,0698            

                     
 

Rumus reliabilita:              
                 

MSs - MSw             
R  = 

MSs             
                 

SSt + SSI             
MSw  = 

MSs             
                 
 0,0951  + 0,8259 0,9210 
 

 = 
2  + 78 

 
= 80 

 
= 

0,0115 

                 
0,5423  - 0,0115     

R  = 
0,5423 

 
= 

0,9788 
    

                 
Koefisien reliabilita hasil tes awal lompat jauh gaya jongkok yaitu : 0,979  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langkah I.                   

Tabel kerja untuk menghitung reliabilitas hasil tes akhir lompat jauh gaya jongkok   
                     
No I II III           

  X1 X2 X3 Ti X1
2 X2

2 X3
2 Ti

2 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

3,76 
3,45 
3,42 
3,02 
3,37 
3,92 
3,72 
2,94 
3,54 
3,61 
3,73 
3,95 
4,18 
3,49 
3,48 
4,38 
4,10 
3,97 
4,58 
4,08 
3,02 
3,29 
3,35 
3,44 
3,36 
3,40 
3,54 
3,41 
3,04 
2,39 
3,59 
3,36 
3,27 
2,89 
3,51 
3,72 
3,20 
3,01 
2,98 
3,34 

3,80 
3,08 
3,52 
3,20 
3,26 
3,85 
3,70 
2,88 
3,60 
3,72 
3,70 
3,82 
4,03 
3,64 
3,48 
4,42 
3,96 
3,84 
4,52 
4,04 
3,22 
3,67 
3,27 
3,46 
3,31 
3,40 
3,75 
3,49 
3,03 
2,37 
3,65 
3,30 
3,44 
2,94 
3,55 
3,54 
3,05 
2,93 
2,82 
3,29 

3,68 
3,55 
3,44 
3,14 
3,39 
4,06 
3,72 
2,91 
3,61 
3,50 
3,74 
3,76 
4,10 
3,49 
3,43 
4,58 
4,17 
4,03 
4,42 
4,17 
3,18 
3,58 
3,43 
3,34 
3,24 
3,39 
3,66 
3,26 
3,05 
2,51 
3,62 
3,48 
3,41 
2,74 
3,42 
3,55 
3,14 
2,84 
3,14 
3,40 

11,24 
10,08 
10,38 

9,36 
10,02 
11,83 
11,14 

8,73 
10,75 
10,83 
11,17 
11,53 
12,31 
10,62 
10,39 
13,38 
12,23 
11,84 
13,52 
12,29 

9,42 
10,54 
10,05 
10,24 

9,91 
10,19 
10,95 
10,16 

9,12 
7,27 

10,86 
10,14 
10,12 

8,57 
10,48 
10,81 

9,39 
8,78 
8,94 

10,03 

14,1376 
11,9025 
11,6964 

9,1204 
11,3569 
15,3664 
13,8384 

8,6436 
12,5316 
13,0321 
13,9129 
15,6025 
17,4724 
12,1801 
12,1104 
19,1844 
16,8100 
15,7609 
20,9764 
16,6464 

9,1204 
10,8241 
11,2225 
11,8336 
11,2896 
11,5600 
12,5316 
11,6281 

9,2416 
5,7121 

12,8881 
11,2896 
10,6929 

8,3521 
12,3201 
13,8384 
10,2400 

9,0601 
8,8804 

11,1556 

14,4400 
9,4864 

12,3904 
10,2400 
10,6276 
14,8225 
13,6900 

8,2944 
12,9600 
13,8384 
13,6900 
14,5924 
16,2409 
13,2496 
12,1104 
19,5364 
15,6816 
14,7456 
20,4304 
16,3216 
10,3684 
13,4689 
10,6929 
11,9716 
10,9561 
11,5600 
14,0625 
12,1801 

9,1809 
5,6169 

13,3225 
10,8900 
11,8336 

8,6436 
12,6025 
12,5316 

9,3025 
8,5849 
7,9524 

10,8241 

13,5424 
12,6025 
11,8336 

9,8596 
11,4921 
16,4836 
13,8384 

8,4681 
13,0321 
12,2500 
13,9876 
14,1376 
16,8100 
12,1801 
11,7649 
20,9764 
17,3889 
16,2409 
19,5364 
17,3889 
10,1124 
12,8164 
11,7649 
11,1556 
10,4976 
11,4921 
13,3956 
10,6276 

9,3025 
6,3001 

13,1044 
12,1104 
11,6281 

7,5076 
11,6964 
12,6025 

9,8596 
8,0656 
9,8596 

11,5600 

126,3376 
101,6064 
107,7444 

87,6096 
100,4004 
139,9489 
124,0996 

76,2129 
115,5625 
117,2889 
124,7689 
132,9409 
151,5361 
112,7844 
107,9521 
179,0244 
149,5729 
140,1856 
182,7904 
151,0441 

88,7364 
111,0916 
101,0025 
104,8576 

98,2081 
103,8361 
119,9025 
103,2256 

83,1744 
52,8529 

117,9396 
102,8196 
102,4144 

73,4449 
109,8304 
116,8561 

88,1721 
77,0884 
79,9236 

100,6009 
Jml  139,80  139,54  140,27 419,61 495,9632 493,9346 499,2731 4465,3887 

  SX1 SX2 SX3 STi SX1
2 SX2

2 SX3
2 STi

2 
                     

 
Langkah II.                    

Dari hasil penghitungan diperoleh:              
SX  = 419,61                 

SX2  = 495,9632  + 493,9346  + 499,2731 
 
= 1489,1709     

                     
Langkah III.                  
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S(Ti)2       4465,3887           
 k  

 = 
3 

 = 1488,4629 
          

                     

 
   

S(Tj)2       139,8 2  + 139,54 2  + 140,27 2   
 n  

 = 
   40        

 = 1467,2781 
  

                     
Maka,                    
                     

(SX)2              SST  = SX2  - 
nk              

                     
419,61 2   = 1489,1709  - 
40 X 3 

 = 1489,1709  - 1467,27127 
 

= 
21,89963 

                     
S(Ti)2 (SX)2             SSs  = 

k 
 - 

nk             
                     
    = 1488,4629  - 1467,27127  = 21,1916325         
                     

S(Tj)2 (SX)2             SSt    = 
n 

 - 
nk             

                     
    = 1467,278113  - 1467,27127  = 0,006845         
                     

(SX)2 S(Ti)2 S(Tj)2      SSI   = SX2  + 
nk 

 - 
k 

 - 
n      

                     

   = 1489,1709  + 1467,27127  - 1488,4629  - 1467,27811 
 

= 0,701155 
                     

 SSS= 21,192                 

 SSt = 0,007                 

  SSI = 0,701                 

 SST= 21,900                 
                     
                     
                     
Langkah IV.                   
                     

 Tabel ringkasan Anava untuk menghitung reliabilita         

 
Sumber 
Variasi 

df SS MS 
         

 n - 1              

 

Diantara 
Subyek 39 21,1916 0,5434          

 Diantara Trial  k - 1              
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 2 0,0068 0,0034          

 
(n-1)(k-

1)              

 
Interaksi 

78 0,7012 0,0090          

 
nk - 

1              

 
Total 

119 21,8996            
                     
Rumus reliabilita:                  
                     

MSs - MSw                 
R  = 

MSs                 
                     

SSt + SSI                 
MSw  = 

MSs                 
                     
 0,0068  + 0,7012 0,7080     
 

 = 
2  + 78 

 = 
80 

 
= 

0,0089 
    

                     
0,5434  - 0,0089         

R  = 
0,5434 

 = 0,9837 
        

                     
Koefisien reliabilita hasil tes akhir lompat jauh gaya jongkok yaitu :  0,984      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uji Normalitas Data Dengan Metode Lilliefors  
       
1 
 

Uji normalitas data pada kelompok perlakuan  latihan double leg bound kategori 
power otot tungkai tinggi. 

       

 
Dari penghitungan data 
diperoleh:    
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 M  = 0,325     
 SD  = 0,100     

       
 Data disusun dalam tabel sebagai berikut:   
       

 Xi Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|  

 0,14 -1,85 0,0322 0,1000 0,0678  

 0,27 -0,55 0,2912 0,2000 0,0912  

 0,27 -0,55 0,2912 0,3000 0,0088  

 0,29 -0,35 0,3632 0,4000 0,0368  

 0,30 -0,25 0,4013 0,5000 0,0987  

 0,33 0,05 0,5199 0,7000 0,1801  

 0,33 0,05 0,5199 0,7000 0,1801  

 0,39 0,65 0,7422 0,8000 0,0578  

 0,42 0,95 0,8289 0,9000 0,0711  

 0,51 1,85 0,9678 1,0000 0,0322  
            

 
Kesimpulan : 
     

 

Dari penghitungan di atas diperoleh Lhitung =  0.1801. Dengan n = 10 dan taraf 

signifikansi 5%. nilai Ltabel = 0.258. Ternyata nilai Lhitung lebih kecil dari Ltabel. 

Dengan demikian hipotesis nol diterima. Yang berarti data termasuk berdistribusi 

normal. 

 
 
 
 
 

2 
 

Uji normalitas data pada kelompok perlakuan  latihan double leg bound kategori 
power otot tungkai rendah. 

       

 
Dari penghitungan data 
diperoleh:    

 M  = 0,363     
 SD  = 0,092     
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 Data disusun dalam tabel sebagai berikut:   
       

 Xi Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|  

 0,25 -1,23 0,1093 0,1000 0,0093  

 0,26 -1,12 0,1314 0,2000 0,0686  

 0,29 -0,79 0,2148 0,3000 0,0852  

 0,32 -0,47 0,3192 0,4000 0,0808  

 0,34 -0,25 0,4013 0,5000 0,0987  

 0,36 -0,03 0,4880 0,7000 0,2120  

 0,36 -0,03 0,4880 0,7000 0,2120  

 0,46 1,05 0,8531 0,8000 0,0531  

 0,49 1,38 0,9162 0,9000 0,0162  

 0,50 1,49 0,9319 1,0000 0,0681  
            

 
Kesimpulan : 
     

 

Dari penghitungan di atas diperoleh Lhitung =  0.2120. Dengan n = 10 dan taraf 

signifikansi 5%. nilai Ltabel = 0.258. Ternyata nilai Lhitung lebih kecil dari Ltabel. 

Dengan demikian hipotesis nol diterima. Yang berarti data termasuk berdistribusi 

normal. 

 
 
 
 
 
 

3 
 

Uji normalitas data pada kelompok perlakuan  latihan double leg box bound 
kategori power otot tungkai tinggi. 

       

 
Dari penghitungan data 
diperoleh:    

 M  = 0,502     
 SD  = 0,100     

       
 Data disusun dalam tabel sebagai berikut:   
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 Xi Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|  

 0,34 -1,62 0,0526 0,1000 0,0474  

 0,39 -1,12 0,1314 0,2000 0,0686  

 0,45 -0,52 0,3015 0,3000 0,0015  

 0,46 -0,42 0,3372 0,4000 0,0628  

 0,50 -0,02 0,4920 0,5000 0,0080  

 0,51 0,08 0,5319 0,6000 0,0681  

 0,52 0,18 0,5714 0,7000 0,1286  

 0,56 0,58 0,7190 0,8000 0,0810  

 0,61 1,08 0,8599 0,9000 0,0401  

 0,68 1,78 0,9625 1,0000 0,0375  
            
 Kesimpulan :     

 

Dari penghitungan di atas diperoleh Lhitung =  0.1286. Dengan n = 10 dan taraf 

signifikansi 5%. nilai Ltabel = 0.258. Ternyata nilai Lhitung lebih kecil dari Ltabel. 

Dengan demikian hipotesis nol diterima. Yang berarti data termasuk berdistribusi 

normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Uji normalitas data pada kelompok perlakuan  latihan double leg box bound 
kategori power otot tungkai rendah. 

       

 
Dari penghitungan data 
diperoleh:    

 M  = 0,331     
 SD  = 0,107     

       
 Data disusun dalam tabel sebagai berikut:   
       

 Xi Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|  
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 0,15 -1,69 0,0455 0,1000 0,0545  
 0,22 -1,04 0,1492 0,2000 0,0508  
 0,24 -0,85 0,1977 0,3000 0,1023  
 0,28 -0,48 0,3156 0,4000 0,0844  
 0,34 0,08 0,5319 0,5000 0,0319  
 0,36 0,27 0,6004 0,6000 0,0004  
 0,38 0,46 0,6772 0,7000 0,0228  
 0,40 0,64 0,7389 0,8000 0,0611  
 0,45 1,11 0,8666 0,9000 0,0334  
 0,49 1,49 0,9319 1,0000 0,0681  
            

 
Kesimpulan : 
     

 

Dari penghitungan di atas diperoleh Lhitung =  0.1023. Dengan n = 10 dan taraf 

signifikansi 5%. nilai Ltabel = 0.258. Ternyata nilai Lhitung lebih kecil dari Ltabel. 

Dengan demikian hipotesis nol diterima. Yang berarti data termasuk berdistribusi 

normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel kerja untuk menghitung nilai homogenitas dan Analisis  

Variabel No 

Kelompok 1 (Latihan 
double leg bound) 

Kelompok 2 (Latihan 
double leg box bound) 

Atributif   Y1 Y1
2 Y2 Y2

2 

  1 0,29 0,0841 0,39 0,1521 

  2 0,33 0,1089 0,50 0,2500 

  3 0,14 0,0196 0,45 0,2025 

Power Otot  4 0,27 0,0729 0,68 0,4624 

Tungkai 5 0,39 0,1521 0,51 0,2601 

Tinggi 6 0,27 0,0729 0,34 0,1156 

 
 Varians 
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  7 0,30 0,0900 0,52 0,2704 

  8 0,42 0,1764 0,61 0,3721 

  9 0,33 0,1089 0,46 0,2116 

  10 0,51 0,2601 0,56 0,3136 

Jumlah 3,25 1,1459 5,02 2,6104 

Rerata 0,325   0,502   

SD 0,100   0,100   

  1 0,29 0,0841 0,28 0,0784 

  2 0,32 0,1024 0,36 0,1296 

  3 0,26 0,0676 0,15 0,0225 

Power Otot  4 0,36 0,1296 0,24 0,0576 

Tungkai 5 0,46 0,2116 0,38 0,1444 

Rendah 6 0,34 0,1156 0,22 0,0484 

  7 0,50 0,2500 0,4 0,1600 

  8 0,49 0,2401 0,34 0,1156 

  9 0,25 0,0625 0,49 0,2401 

  10 0,36 0,1296 0,45 0,2025 

Jumlah 3,63 1,3931 3,31 1,1991 

Rerata 0,363   0,331   

SD 0,092   0,107   

Total 6,88 2,539 8,33 3,8095 

Rerata 0,344   0,417   
Hasil penghitungan data untuk uji homogenitas dan Analisis Varians 

Latihan Plyometrics 
Power Otot 

Tungkai Statistik 
Latihan 

Double Leg 
Bound 

Latihan 
Double Leg 
Box Bound 

Total 

  N 10 10 20 

Tinggi SY 3,25 5,02 8,27 

  SY2 1,1459 2,6104 3,7563 

  Mean 0,325 0,502 0,414 

  N 10 10 20 
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Rendah SY 3,63 3,31 6,94 

  SY2 1,3931 1,1991 2,5922 

  Mean 0,363 0,331 0,347 

  N 20 20 40 

Total SY 6,88 8,33 15,21 

  SY2 2,5390 3,8095 6,3485 

  Mean 0,344 0,417 0,380 
 
 

Uji Homogenitas Dengan Uji Bartlet 
               
Harga-harga yang diperlukan untuk uji Bartlet 
    

Sampel dk  1/(dk) s2 log s2 (dk)log s2    

1 9 0,111 0,010 -2,0017 -18,0152    

2 9 0,111 0,008 -2,0768 -18,6913    

3 9 0,111 0,010 -1,9983 -17,9844    

4 9 0,111 0,011 -1,9393 -17,4541    

Jumlah 36 0,444  -  - -72,1450    

               

               
 
 
 
1. Menghitung varians gabungan dari tiap kelompok sampel 

 
 
 

 
9 

 
( 0,010 ) + 9 

 
( 0,008 ) + 9 

 
( 0,010 ) + 9 

 
( 0,011  ) 

  S2    = 

      9     + 9   + 9 + 
    
9       

 

= 0,35891  = 0,0099697           

 36               

                 

B   = -2,001317   X 36  = -72,0474         

                 

2. Menghitung nilai χ2           

χ2   = 2,303 ( -72,04741  -  -72,1450 ) = 0,224816278     
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 Nilai χ2tabel ( = 0.05;3) = 7,81           

                 
3. Kesimpulan 
                

 

Ternyata χ2
hitung = 0.225  < χ2

tabel = 7.81. Dengan demikian hipotesis nol diterima.  

Yang berarti bahwa varians dari kelompok-kelompok sampel tersebut homogen. 

 
 

                                                              Analisis Varians 
 

 Dari hasil penghitungan data di atas dapat dilakukan analisis varians sebagai berikut: 
           

1. ∑Y2    = 6,3485         

2. RY      = 

 
 
    15,212 
 

               
= 

 

231,3441 
  = 5,7836025 

     40     40   
 

3. Jab    = 

 

3,252  

  
+ 3,632 + 5,022 + 3,312 

   
- 5,7836 

    10       

= 0,205988 
 

4. Ay   = 

 

     6,882  

    
+   8,332    - 5,7836025 

 
= 0,05256 

   20      
 
        

5. By     = 

 

     8,272  + 6,942    - 5,7836025 
 

= 0,04422 
   20      

6. Aby  = 0,205988  - 0,096785  = 0,1092025   

         

7. Ey    = 6,3485  - 5,783603  - 0,2059875 
 
= 0,35891 

 
 

 Tabel ringkasan hasil analisis varians       
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Sumber 
Variasi 

dk JK RJK Fo 
  

Ft 

Rata-rata             
Perlakuan 1 5,7836 5,784       

A 1 0,0526 0,053 5,2722 * 4,11 
B 1 0,0442 0,044 4,4357 *   

AB 1 0,1092 0,109 10,9534 *   
Kekeliruan 36 0,3589 0,010       

Total 40 6,3485         
           
Keterangan : 
         
A = Kelompok metode latihan plyometrics. 

B = Kelompok siswa berdasarkan klasifikasi power otot tungkai 

A = Interaksi antara kelompok latihan plyometrics dengan  power otot tungkai. 

*  = Tanda signifikan pada α = 0.05. 

 
 
 
 
 
 

Interprestasi Hasil Analisis Data 

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki power otot 

tungkai tinggi memiliki peningkatan hasil prestasi lompat jauh yang berbeda 

dengan siswa yang memiliki power otot tungkai rendah. Hal ini dibuktikan Fhit =  

4,4357 yang lebih besar dari Ftabel =  4,11. Dengan demikian hipotesis nol (Ho) 

ditolak. Yang berarti bahwa siswa yang memiliki power otot tinggi memiliki 

peningkatan prestasi lompat jauh yang berbeda dengan siswa yang memiliki 

power otot rendah dapat diterima kebenarannya. 
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2. Dari analisis lanjutan diperoleh bahwa siswa yang memiliki power otot tinggi 

memiliki peningkatan prestasi lompat jauh yang lebih baik daripada yang 

memiliki power otot rendah, dengan rata-rata peningkatan masing-masing yaitu 

0,4135 dan 0,347. 

3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara latihan plyometrics 

dan tingkat power otot tungkai sangat bermakna. Karena Fhitung  = 10,9534 lebih 

besar dari Ft =  4,11 pada taraf signifikansi 5% sehingga hipotesis nol (Ho) 

ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian terdapat interaksi 

yang signifikan antara jenis latihan plyometrics dan tingkat power otot tungkai. 

Hasil Uji Rata-rata Rentang Newman-Keuls          

Uji rata-rata setelah Anava adalah  pengujian  perbandingan nilai-nilai rata-rata 

yang berbeda-beda secara signifikan dari hasil penghitungan Anava. Pengujian rata-

rata setelah Anava digunakan Uji Rentang Newman-Keuls.  

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh  sebagai berikut : 

a. Mengurutkan nilai-nilai perlakuan dari yang paling kecil ke yang besar 

 KP A1B1 A2B2 A1B2 A2B1   
   (1) (4) (2) (3)   
 Rerata 0,325 0,331 0,363 0,502   

 
b. 

 
Menghitung kekeliruan baku rata-rata tiap perlakuan. menggunakan rumus : 

 
 
 

 
        

         0,010      
 

Sy   = 
        10 

 = 
 

0,03157 
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  c. Menghitung RST (Rentang Signifikan Terkecil). Untuk uji Newman-Keuls. 

diambil v = dk dari RJKE dan p = 2.3....k. Dengan α = 0.05 dan v = 36. maka 

RST dihitung dengan mengalikan antara p dan S. 

 
RST2  = 

2,89 X 0,0316  = 0,0913 

 
RST3  = 

3,48 X 0,0316  = 0,1099 

 
RST4  = 

3,84 X 0,0316  = 0,1212 
  
 

d. 

 

Menguji signifikansi tidaknya antara selisih dua rerata dengan nilai RST, jika 

selisih-selisih yang didapat lebih besar daripada RST-nya masing-masing. maka 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata perlakuan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Rentang Newman-Keuls Setelah Anava       
            

KP     A1B1   A2B2   A1B2   A2B1   RST 
  Rerata   0,325   0,331   0,363   0,502     

A1B1 0,325    -   0,006   0,038   0,177 * 0,0913 
A2B2 0,331        -   0,032   0,171 * 0,1099 
A1B2 0,363            -   0,139 * 0,1212 
A2B1 0,502                -     

            
Keterangan ;           
Yang bertanda * signifikan pada P  <  0.05.       
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Petunjuk Pelaksanaan Tes Power Otot Tungkai 

 

1. Tujuan tes adalah untuk mengetahui power otot tungkai 

2.  Alat dan perlengkapan 

     a.   Alat penimbang berat badan dengan ketelitian hingga  0,5  kg 

     b.   Blangko dan alat tulis 

3.  Petugas : 

     a.  Seorang pengawas gerak yang bertugas mengawasi benar tidaknya gerakan. 
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b.  Seorang pencatat yang bertugas mencatat nilai yang diperoleh. 

4.  Pelaksanaan tes : 

Vertical Power Jump Test. 

a.  The Lewis Nomogram ditempelkan pada dinding dengan alas yang rata. 

b.   Testi berdiri jinjit tanpa alas, dengan tangan yang satu lurus ke atas menempel 

pada papan skala (The Lewis Nomogram) tangan yang lain dilipat kebelakang 

rileks. Petugas mencatat angka yang ditunjukkan oleh tangan pada papan skala. 

c. Testi melompat dengan menekuk lutut ±  115˚  sambil menyentuhkan tangan pada 

papan skala. Kemudian petugas mencatat angka yang ditunjukkan oleh tangan 

pada papan skala. 

Mengukur berat badan : 

a.  Alat penimbang ditempatkan pada permukaan yang rata, skala alat penimbang 

harus di tera terlebih dahulu agar alat tersebut memenuhi standart. 

b.  Testi tanpa alas kaki dan hanya mengenakan pakaian yang ringan (T – Shirt dan 

celana pendek ). 

c.  Testi berdiri tegak dengan berat badan terdistribusi secara merata pada bagian 

tengah alat penimbang. 

d.   Petugas mencatat berat badan testi hingga ukuran  0,5  kg yang terdekat. 

5. Untuk menentukan besarnya power otot tungkai ditentukan dengan rumus  : 

 

 P  =  [√4,9 (berat badan ) √ D” ] 
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Keterangan  : 

P   =   Power  (kg – m / detik). 

D” =  Tinggi raihan (nilai waktu melompat dikurangi nilai waktu berdiri tegak). 

 

 
 

 

 

Pengukuran Berat Badan 
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Mengukur Tinggi Raihan 
 

 

Penjelasan Sebelum Pelaksanaan Kegiatan 
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Kegiatan Pemanasan 
 
 

 

 

Lompat Jauh Gaya Jongkok 
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Pelaksanaan Pengambilan Data Tes Awal Lompat Jauh  
Gaya Jongkok 

1 

 

 

Latihan Double Leg Bound 
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Latihan Double Leg Bound Saat Melayang 
 

 

 

 

Latihan Double Leg Box Bound 
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Mendarat di Atas Box 

 

Permohonan Ijin Penelitian 
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Dengan ini kami mengijinkan Mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan 

penelitian guna penulisan Tesis tersebut di SMP Negeri 2 Salatiga. 
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