
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pendidikan Jasmani 

 

 

Pendidikan merupakan hal terpenting bagi setiap individu dalam kehidupannya. Dalam 

pelaksanaannya pendidikan sangat erat hubungannya dengan seluruh komponen 

pendidikan itu sendiri. Fuad (2003) “Pendidikan adalah usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun 

rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan.”  

Sedangkan definisi pendidikan juga telah diungkapkan oleh para ahli untuk mempertegas 

pengertian pendidikan itu sendiri. Menurut Nashir (1979) “Pendidikan adalah usaha 

mengembangkan nilai-nilai, menyampaikan nilai untuk si anak, sehingga jadi orang 

pintar, baik, mampu hidup, berguna untuk masyarakat, yaitu nilai yang diambil oleh yang 

dididik, sehingga ia dapat memiliki nilai itu.”  

Jadi dapat disimpulkan pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan 

kemampuan individu sehingga dapat berkembang secara optimal serta dapat 

mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. 

Pendidikan Jasmani mengandung dua pengertian yaitu pendidikan untuk jasmani dan 

pendidikan melalui aktivitas jasmani. Pendidikan untuk jasmani mengandung pengertian 

bahwa jasmani merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan dengan mengabaikan 

aspek yang lain, sedangkan pendidikan melalui aktivitas jasmani mengandung pengertian 
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bahwa tujuan pendidikan dapat dicapai melalui aktivitas jasmani. Tujuan pendidikan ini 

umumnya menyangkut aspek kognitif,  afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut 

dapat dibentuk melalui aktivitas jasmani yang berupa gerak jasmani atau olahraga.  

 

Pendidikan Jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang 

didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan 

motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan 

emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh ranah, baik jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap 

siswa. 

 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara umum. Ia merupakan salah 

satu dari subsistem-subsistem pendidikan. Pendidikan jasmani dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses pendidikan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan pendidikan 

melalui gerakan fisik. Telah menjadi pernyataan umum bahwa pendidikan jasmani 

sebagai satu subsisitem, pendidikan mempunyai peran yang berarti dalam 

mengembangkan kualitas manusia Indonesia ( Toho, M. Cholik dan Lutan, Rusli, 

1996:1). 

 

Pendidikan jasmani menurut Abdulkadir (1993) mengemukakan pendidikan jasmani 

merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan 

jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuscular, intelektual dan 

emosional. 

 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pendidikan jasmani 

adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, psikomotorik, 
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kognitif, dan afektif setiap siswa. Selain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan motorik, psikomotorik, kognitif, dan afektif setiap siswa 

juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan gerak. Oleh karena itu, pelaksanaan 

pendidikan jasmani di sekolah didesain sesuai kebutuhan siswa melaui aktifitas fisik atau 

jasmani secara bertahap dan berjenjang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan siswa sendiri, disamping itu pendidikan jasmani juga diarahkan untuk 

mengembangkan jiwa sportif, tanggung jawab, dan memiliki kesadaran hidup sehat. 

 

B. Power  Otot Tungkai  
 

 

Kekuatan kerja fisik dalam pendidikan jasmani merupakan komponen yang sangat 

penting, demikian hal nya dengan cabang olahraga tertentu. Kondisi fisik yang baik 

merupakan salah satu unsur pendukung dalam pencapaian prestasi yang optimal, oleh 

karena itu peningkatan maupun pemeliharaanya merupakan dua aspek yang penting 

dilakukan secara continue dan berkesinambungan meskipun dilakukan dengan sistem 

prioritas sesuai dengan kekhususan masing-masing cabang olahraga. 

 

Kekuatan kondisi fisik merupakan modal utama dalam pencapaian prestasi olahraga, 

Sukadiyanto (2010: 90) mengungkapkan unsur biomotor kondisi fisik dalam olahraga 

yaitu: (1) kekuatan, (2) daya tahan, (3) dayaledak, (4) kecepatan, (5) kelenturan, (6) 

kelincahan, (7) koordinasi, (8) keseimbangan (9) ketepatan dan (10) reaksi. 

 

Salah satu unsur kondisi fisik yang memiliki peranan penting dalam kegiatan olahraga, 

baik sebagai unsur pendukung dalam suatu gerak tertentu maupun unsur utama dalam 

upaya pencapaian teknik gerak yang sempurna adalah daya ledak. Daya ledak atau sering 

disebut dengan istilah muscular power adalah kemampuan seseorang untuk 
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mempergunakan kekuatan maksimum yang di kerahakan dalam waktu sependek 

pendeknya (Sajoto, 1990:17). 

 

Menurut Harsono (1980: 27) power adalah kekuatan otot untuk mengerahkan kekuatan 

maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Sedangkan Kirkendall, Don R (1980: 240) 

mengemukakan bahwa power adalah hasil usaha dalam satuan unit waktu yang 

disebabkan ketika kontraksi otot memindahkan benda pada ruang atau jarak tertentu.  

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sukadiyanto (2010: 146) bahwa tenaga ledak otot 

(power) adalah kualitas yang memungkinkan otot atau sekelompok otot untuk 

menghasilkan kerja fisik secara eksplosive. 

 

Power yang diduga memiliki hubungan yang signifikan dengan stunding board jump 

adalah power otot tungkai. Tungkai adalah seluruh kaki, dari pangkal paha ke bawah 

(Poerwadarminto. WJS, 2003). Power Tungkai adalah kemampuan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal waktu yang sangat cepat dari seluruh kaki, dari 

pangkal paha ke bawah. Kecepatan dan keseimbangan erat dengan gerakan kaki yang 

merupakan fondasi bagi semua keahlian dasar dalam senam dan juga untuk membentuk 

gerakan kaki yang efektif sehingga mampu menjangkau hasil loncatan yang maksimal. 

Kaki memiliki peranan yang penting karena kaki memberikan keseimbangan pada tubuh 

saat akan melakukan loncatan, juga memberikan dorongan yang besar pada saat 

melaksanakan loncatan. Peran power pada tungkai kaki sangat berpengaruh dikarenakan 

power adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan yaitu hasil otot untuk menerapkan 

dan mengerahkan tenaga dengan kuat dan kecepatan yang tinggi dalam suatu gerakan 

untuk mencapai yang diinginkan. 

Otot-otot yang ada ditungkai bagian atas, menurut Pearce, Evelyin C.(1993:1113) terdiri 

dari: 
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1) Otot tensor facia lata 

2) Otot abduktor dari paha 

3) Otot vastus laterae 

4) Otot rektus femoris 

5) Otot sartoros 

6) Otot vastus medialis 

7) Otot abduktor  

8) Otot gluteus maximus 

9) Otot paha lateral dan medial 

 

Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Otot-otot yang terdapat pada tungkai atas 

( Sumber : Evelyn C. Pearce 2002 : 134 ) 

 

Tungkai bawah adalah tungkai pada betis. Otot-otot yang terletak didaerah tungkai 

bawah menurut Pearce Evelyin C(1993:114) terdiri dari: 

1) Otot tabialis enterior 

2) Otot proneus longua 

3) Otot ektensor digitorum longus 

4) Otot gastrocnemius 

5) Otot soleus 

6) Otot moleolus medialis 

7) Otot retinakula bawah 



11 
 

 

8) Otot tendon akhiles 

 
 

Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Otot-otot yang terdapat pada tungkai bawah 

( Sumber : Evelyn C. Pearce 2002 : 135 ) 

 

Ajan dan Baroga (1988:90-93) menjelaskan bahwa latihan-latihan yang dipakai untuk 

meningkatkan power otottungkai diantaranya: (1) Front Squat, (2) Back Squat, (3) 

Jongkok dengan barbell di belakang badan, lengan lurus dekat badan, (4) Lompat maju 

beberapa kali dengan barbell di punggung, (5) Leg Press, (6) Toe Raises dengan barbell 

di punggung, (7) One-legged toe raises dari sikap duduk, (8) Fleksi paha ke arah dada 

dengan barbell di atas lutut, (9) Naik turun bangku dengan barbell di punggung. 

Berdasarkan pendapat di atas menyebutkan dua unsur penting dalam daya ledak yaitu: 

(a) kekuatan otot dan (b) kecepatan, dalam mengerahkan tenaga maksimal untuk 

mengatasi tahanan.  
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Dengan demikian, daya ledak merupakan satu komponen kondisi fisik yang dapat 

menentukan hasil prestasi siswa dalam keterampilan gerak. Sedangkan besar kecilnya 

daya ledak dipengaruhi oleh otot yang melekat dan membungkus tungkai tersebut. 

Tungkai adalah bagian bawah tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh, 

seperti berjalan, berlari dan melompat. Terjadinya gerakan pada tungkai tersebut 

disebabkan adanya otot-otot dan tulang, otot sebagai alat gerak aktif dan tulang alat 

gerak pasif. 

 

Terdapat banyak cara untuk mengukur power otot tungkai, diantaranya menggunakan tes 

standing board jump. Tes tersebut bertujuan untuk mengetahui daya tahan dan kekuatan 

tungkai dalam melakukan berbagai macam aktivitas khususnya olahraga. Dengan 

mengetahui power otot tungkai, maka akan dapat mengukur daya ledak tungkai yang 

berperngaruh terhadap olahraga yang cenderung menggunakan tungkai untuk melompat. 

 

C. Latihan Skipping 

 

 

Pengertian Latihan 

Untuk dapat berlatih secara baik maka perlu diperhatikan pedoman umum dalam latihan, 

yaitu: 

1.  Kekhususan 

Latihan itu harus khusus. Untuk mahir dalam keterampialan dalam cabang olahraga 

tertentu seseorang harus berlatih olahraga itu. Otot-otot yang sama digunakan dan dilatih 

sesuai dengan cabang olahraga tersebut. 

2. Tambah beban (overload principle) 

Untuk tidak menimbulkan kerusakan dan untuk mencapai derajat kekuatan yang tinggi 

beban harus dengan teratur dinaikan. 
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3. Hari berat dan santai 

Harus berlatih berat dan diselingi oleh hari yang santai untuk pulih asal. 

4. Latihan dan kelebihan latihan (overtraining) 

Dalam latihan beban harus ditingkatkan sedikit demi sedikit sampai mencapai 

maksimum. Dan jangan berlatih melebihi kemampuan. 

5. Latihan dasar dan pencapaian puncak 

Latihan harus dimulai dengan latihan dasar untuk ditingkatkan. Sebelum pertandingan 

dilaksanakan sebaiknya dilakukan persiapan pencapaian puncak dengan mengurangi 

beban tetapi meningkatkan intensitas. 

6.  Kembali asal (reversibility) 

Setiap hasil latihan kalau tidak dipelihara akan kembali ke keadaan semula. Oleh karena 

itu setiap atlet harus berlatih terus untuk memelihara kondisinya (Soekarman, 1987:60). 

 

Latihan sangat penting dilakukan dalam membantu peningkatan kemampuan melakukan 

aktifitas olahraga. Untuk memungkinkan peningkatan prestasi, latihan haruslah 

berpedoman teori- teori serta prinsip- prinsip latihan tertentu. Tanpa melakukan latihan 

yang rutin maka mustahil atlet/peserta didik akan memperoleh prestasi yang diharapkan. 

 

Suatu latihan apapun bentuknya, jika dilakukan dengan benar akan memberikan suatu 

perubahan pada sistem tubuh, baik itu system aerobic, hormone maupun system otot.  

 

Latihan adalah suatu proses  yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau 

pekerjannya. (Harsono, 1988 :101) 

 

Menurut Bompa (1999 : 3) “training is a systematic athelic activity of long duration, 

progressively and individually graded, aiming at modeling the human’s phsiological and 
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physiological functions to meet demanding tasks”. Yang diterjemahkan sebagai latihan 

adalah suatu aktifitas olahraga yang dilakukan secara sistematis dalam waktu yang lama 

ditingkatkan secara progresif dan individual mengarah kepada ciri- ciri fungsi fisiologis 

dan psikologis untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

 

Menurut Harsono (1988:101), Latihan atau training adalah proses yang sistematis dari 

berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian 

menambah beban latihannya atau pekerjaan. Yang dimaksud dengan sistematis latihan 

adalah berencana menurut jadwal yang telah ditentukan, juga menurut pola dan sistem 

tertentu, metodis dari mudah kesusah, teratur dari sederhana ke kompleks. Berulang-

ulang maksudnya agar gerakan-gerakan yang semula sukar dilakukan menjadi semakin 

mudah karena terbiasa. 

 

Berdasarkan difinisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa latihan merupakan syarat 

utama dalam olahraga. Khususnya di dalam cabang olahraga sepakbola untuk mencapai 

suatu permainan yang baik. Kurangnya latihan biasanya akan menyebabkan masalah 

dalam permainan ini makin banyak latihan semakin besar pula kemukinan untuk lebih 

menguasai permainan dengan baik. 

Permainan skipping secara fisik akan menjadikan anak lebih kuat dan tangkas. Belum 

lagi manfaat emosional, intelektual, dan sosialnya yang akan berkembang dalam diri 

anak tersebut. Tidak heran olahraga skipping saat di gemari karena dengan melakukkan 

olahraga ini dapat meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan keseimbangan, hal ini 

berkaitan erat dengan tujuan latihan yang di rencanakan oleh peneliti, karena di dalam 

kekuatan ada yang dinamakan power. 
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Cara memainkanya masih tetap sama, yaitu memegang kedua ujung tali kemudian 

mengayunkannya melewati kepala dan kaki sambil melompatinya.  

Adapun unsur-unsur yang perlu diketahui dalam latihan skipping adalah : dapat 

membangun atau membangkitkan daya momentum yang sebesar-besarnya, harus dapat 

menggunakan atau memindahkan gaya momentum yang sudah dibangun dari yang 

horizontal ke arah vertical, harus dapat mempersatukan paduan gaya tersebut dengan 

tenaga badan pada saat meloncat, harus dapat mempergunakan titik berat badan se 

efisien mungkin.  

 
Dengan melakukan latihan skipping otot yang ada pada bagian tubuh dapat diolah secara 

optimal, melalui latihan yang terprogram. Latihan skipping dapat dilakukan dimana 

mana, Menurut Harsono (1988) skipping atau lompat tali adalah salah satu cara yang 

praktis yang bisa dilakukan untuk mengawali latihan serta guna pembentukan otot pada 

bagian tubuh tertentu. Permainan ini dapat memberikan pengaruh besar untuk 

membentuk otot pada paha dan betis (otot tungkai) semakin sering melakukan lompatan 

maka otot pada betis, paha, dan perut dapat terbentuk, dengan demikian kekuatan otot 

akan terstimulasi dan terbentuk dengan sendirinya.  

 

Lompat tali bermanfaat untuk meningkatkan kelincahan kaki serta kemampuan 

koordinasi antar anggota badan, selain memperkuat sistem kardiovaskular dan stamina. 

Dengan berlatih lompat tali, atlet juga sekaligus melatih otot betis, paha, abdominal, 

punggung, dada dan bahu. Pembentukan motoric pada tubuh khususnya pada betis dan 

paha adalah dengan melakukan lompat tali atau skipping, yaitu memegang kedua ujung 

tali dan memutar melewati kepala sambil melompatinya. 

Adapun cara untuk melakukan latihan skipping yaitu : berdiri tegak dengan kedua tangan 

memegang ujung pegangan skipping, kemudian tempatkan tali di belakang tubuh sebagai 
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awalan, ayunkan tali kedepan/bersamaan dengan melakukan lompatan, koordinasi antara 

gerak ayunan lengan memutar dan gerakan tungkai/melompat. Lompat dengan sebanyak 

repetisi yang sudah di tentukan, sambil mengayunkan tali skipping kedepan, serta 

lakukan sesuai dengan pengarahan/anjuran peneliti.   

 
Untuk peningkatan power otot tungkai, latihan skipping dilakukan dengan melompat 

setingginya, dengan tungkai dilipat/ayunkebelakang, dan konsentrasi pelatihan skipping 

dilakukan selama tiga (3) kali dalam seminggu (pagi hari), untuk melihat hasil pengaruh 

pelatihan skipping terhadap peningkatan power otot tungkai pada siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Way Pengubuan Lampung tengah.  

 
Menurut Surya Bayu (2010: 3) Lompat tali dikenal dengan istilah rope skipping. Lompat 

tali atau skipping adalah suatu aktivitas yang menggunakan tali dengan kedua ujung tali 

dipegang dengan kedua tangan lalu diayunkan melewati kepala sampai kaki sambil 

melompatinya. 

 

Pegertian latihan skipping 

Salah satu jenis latihan kardio sederhana yang berdampak besar bagi tubuh latihan 

skipping selama 10 menit dapat membakar kalori setara dengan jogging 8 menit per mil ( 

1 mil = 1,6 km) oleh karena itu para ahli menyebutkan latihan skipping alat olahraga dan 

bentuk latihan terbaik yang di miliki oleh siapa saja. Latihan ini sangat bagus untuk 

membina daya tahan, kelincahan kaki, dan kecepatan serta dapat melatih kemapuan 

gerak tangan lebih kuat dan lentur. 

Macam-macam latihan skipping 

 

Menurut Muhammad Muhyi Faqur (2009: 22-29) dalam melakukan lompat tali ada 

beberapa macam antara lain adalah sebagai berikut: 
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 1. melompati tali ditempat dengan menggunakan kedua kaki. 

 2. melompati tali dengan salah satu kaki bergantian. 

 3. melompati tali dengan satu kaki bergantian sambil berjalan. 

 

Cara melakukan latihan skipping 

 

1.  Berdiri tegak dengan kedua tangan memegang ujung tali. 

2. Tempatkan tali dibelakang tubuh sebagai awal. 

3. Loncat sebanyak 30 detik sambil mengayun tali kedepan. 

4. Istirahat sebanyak 30 detik. 

5. Lakukan sesuai dengan kemampuan anda. 

 

 

Tujuan latihan skipping 

 

Menurut Muhammad Muhyi Faqur (2009: 23) sasaran ataupun tujua dalam lompat tali 

adalah: 

 1. Mengembangkan daya tahan. 

 2. Mengembangkan kekuatan kaki dan lengan. 

 3. Mengembangkan kekuatan kardiovaskuler. 

 4. Membantu mengembangkan koordinasi tangan dan kaki. 

 5. Mengembangkan koordinasi gerakan tangan dan kaki. 

 6. Membantu mengembangkan keseimbangan tubuh yang baik. 

 

Faktor-faktor yang harus dihindari dalam melakukan Latihan skipping. 

1. Meloncat terlalu tinggi. 

2. Mendarat dengan tumit menyentu lantai hal ini dapat menyebabkan cedera pada lutut 

dan   pergelangan kaki anda. 

3. Mendarat dengan lutut lurus. 
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4. Melakukan skipping pada landasan yang keras seperti aspal atau beton. 

 

Jadi skipping atau lompat tali ini merupakan aktivitas olahraga yang cukup effisien 

karena banyak otot tubuh yang terlibat dan dapat dikatakan bahwa olahraga ini 

mempunyai nilai aerobik yang cukup baik. Selain itu olahraga ini cukup sederhana, 

karena kita hanya mengayunkan lengan dengan memutar-mutar dan melompat  untuk 

menghindari tali yang berputar. Tetapi jika hal itu tidak dilakukan dengan hati-hati dan 

benar bukan tidak mungkin akan terkena cedera otot. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

dengan teknik yang benar. 

 

D. Kerangka pikir 

 

 

Berdasarkan  tinjauan pustaka yang telah dikemukakan di atas dapat diajukan kerangka 

pikir sebagai berikut. 

Salah satu unsur kondisi fisik yang memiliki peranan penting dalam kegiatan olahraga, 

baik sebagai unsur pendukung dalam suatu gerak tertentu maupun unsur utama dalam 

upaya pencapaian teknik gerak yang sempurna adalah daya ledak/ power. power adalah 

kekuatan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat.  

Berdasarkan tinjauan secara teoristis, bahwa untuk meningkatkan kemampuan bukanlah 

hal yang mudah dalam waktu yang relatif singkat. Dalam meningkatkan komponen 

kondisi fisik seseorang dibutuhkan proses yang berbentuk kegiatan, mengamati, 

menirukan, berulang-ulang menerapkan pola gerak-gerak tertentu pada situasi yang 

dihadapi, dan juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan menciptakan pola gerak baru untuk 

tujuan tertentu.  

 

Lompat tali dikenal dengan istilah rope skipping. Lompat tali atau skipping adalah suatu 

aktivitas yang menggunakan tali dengan kedua ujung tali dipegang dengan kedua tangan 



19 
 

 

lalu diayunkan melewati kepala sampai kaki sambil melompatinya dengan melakukan 

skipping selama 10 menit dapat membakar kalori dan latihan skipping juga dapat 

membantu meningkatkan power otot tungkai. 

 

Bagi para atlet olahragawan, skipping perlu dikuasai dengan maksimal untuk membina 

daya tahan, kekuatan kaki, dan kecepatan serta melatih kemampuan gerak pergelangan 

tangan agar lebih lentur dan kuat. Dalam diri seorang atlet selain unsur kekuatan, 

kecepatan, kelincahan, dan daya tahan, latihan skipping juga sangat dibutuhkan dalam 

melatih kemampuan fisik dan kekuatan otot. Berdasarkan pendapat ahli di atas salah satu 

cara yang dapat meningkatkan power otot tungkai yaitu dengan menggunakan latihan 

skipping. 

 

Sebagai variabel bebas adalah latihan skipping dan variabel terikatnya adalah power otot 

tungkai. 

 

     Diagram Kerangka Pikir: 

 
     X                           Y 

     Keterangan : 

X : Latihan Skipping 

Y : Power otot tungkai 

 

E. Hipotesis 

 

 

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu “hupo” ( sementara ) dan “thesis” (pernyataan 

atau teori) karena merupakan pernyataan sementara yang masih lemah keberadaannya, 

hipotesis dapat menjadi penuntun ke arah proses penelitian untuk menjelaskan 
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permasalahan yang harus dicari pemecahannya. Kemudian para ahli menafsirkan arti 

hipotesis adalah sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih.  

 

Menurut Sugiyono ( 2013: 96 ) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan teori dan kerangka pikir yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

      “Ada pengaruh yang signifikan dari latihan skipping terhadap peningkatan power otot     

tungkai pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Way Pengubuan Lampung Tengah”. 

 


