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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

  

 

Pendidikan jasmani merupakan suatu pelajaran yang identik dengan kegiatan 

jasmani di mana di dalam pelaksanaannya banyak menggunakan fisik atau 

motorik siswa. Sedangkan pelajaran yang banyak mendominasi fisik, banyak 

terdapat dalam senam lantai. Oleh karena itu, seorang guru penjaskesorkes 

harus pandai mencari dan menerapkan model yang cocok atau sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak didik, serta harus mampu 

menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa, antara satu dengan 

yang lain, sehingga bisa saling membantu. 

Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara 

efektif dan efesien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas 

koordinasi dan control atas bagian – bagian tubuh yang terlibat dalam 

gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan 

cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang yang disertai 

dengan kesadaran fikir akan benar atau tidaknya gerak yang telah dilakukan. 

Untuk mencapai tingkat keterampilan tertentu, lama waktu yang dibutuhkan 

oleh setiap individu tentu berbeda-beda. Ada yang  memerlukan waktu relatif 

singkat, dan ada pula yang memerlukan waktu cukup lama, hal ini sesuai 

tingkat adaptasi tubuhnya terhadap gerak yang dilatihnya. Karena begitu 
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kompleksnya gerakan tersebut maka seorang peserta harus memiliki selain 

kemampuan fisik seperti kecepatan dan daya ledak (power), juga kordinasi 

gerak yang baik pula yaitu melompat ke depan dan roll (guling depan). 

Menurut Imam Hidayat (1995) bahwa, senam merupakan suatu latihan tubuh 

yang dipilih dan dikonstruk secara sengaja, dilakukan secara sadar dan 

terencana, disusun secara sistematis dengan tujuan meningkatkan kesegaran 

jasmani, mengembangkan keterampilan dan menanamkan nilai-nilai mental 

spiritual. Di samping itu, senam merupakan bentuk latihan tubuh pada lantai 

atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, power, 

kelenturan, kelincahan, koordinasi serta kontrol tubuh.  

 

Senam mempunyai arti yang khusus, dalam olahraga senam menekankan 

pada ketangkasan dan koordinasi. Karena senam adalah olahraga individual, 

maka pesenam harus dapat mengatasi ketakutannya seorang diri dalam 

melakukan gerakan-gerakan akrobatik. Semua pesenam sebelumnya harus 

belajar mulai dari tingkat yang paling dasar hingga pada gerakan yang 

kompleks. Dengan sering mengulangi gerakan, maka seorang pesenam juga 

akan mempunyai kondisi fisik yang baik pula, seperti daya ledak(power),  

dayatahan, kecepatan, kelentukan, keseimbangan, kelincahan dan koordinasi. 

 

Beberapa gerakan senam lantai meliputi; ketangkasan sederhana, ketangkasan 

dengan alat dan tanpa alat, termasuk pula gerakan loncat harimau. 

 

Tiger sprong  atau lompat harimau merupakan suatu lanjutan gerak dari 

lompatan ke depan dengan tolakan kedua kaki, pada saat yang sama 



3 
 

 

kedua lengan direntangkan ke depan siap untuk menopang badan yang jatuh 

"mendarat" di atas matras, dan dilanjutkan dengan guling ke depan. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada siswa kelas VIII di SMP 

IT Fitrah Insani  masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

melakukan gerakan lompat harimau dikarenakan kurang memiliki motivasi 

dan  juga faktor utama adalah masih kurangnya unsur kondisi fisik siswa 

seperti daya ledak (power), kecepatan, dan kelentukan untuk melakukan 

gerakan tersebut. Dari 30 siswa yang mengikuti pembelajaran senam ± 40% 

atau sebanyak 11 siswa yang mampu melakukan lompat harimau dengan hasil 

sempurna, sedangkan 60% atau 19 siswa hasil loncat harimau masih banyak 

melakukan kesalahan dan tidak ditopang dengan fisik yang baik. Penulis 

melihat bahwa pada pelaksanaan gerak dasar loncat harimau dibutuhkan 

kondisi fisik yang memadai berupa power otot tungkai untuk melakukan 

tolakan serta lengan yang kuat dan cepat (power) untuk tumpuan yang 

digunakan saat mendarat agar dihasilkan gerakan loncat harimau yang 

sempurna. 

 

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan tersebut maka penulis merasa 

sangat perlu untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah ada 

hubungan power otot lengan dan power otot tungkai dengan kemampuan tiger 

sprong siswa kelas VIII di SMP IT Fitrah Insani Bandar Lampung. 

 

B. Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, 

maka permasalahan yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Sebagian besar siswa masih belum mampu melakukan tolakan dan 

tumpuan yang kuat pada saat melakukan gerak dasar loncat harimau 

sehingga gerakan tersebut tidak sempurna. 

2. Belum diketahuinya hubungan power otot lengan dan power otot tungkai 

dengan keberhasilan gerakan loncat harimau. 

 

 

C.  Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan  identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian  

ini adalah : 

1. Seberapa besar  hubungan antara power otot lengan dengan kemampuan  

loncat harimau pada siswa kelas VIII di SMP IT Fitrah Insani Bandar 

Lampung ? 

2. Seberapa besar hubungan antara power otot tungkai dengan kemampuan    

loncat harimau pada siswa kelas VIII di SMP IT Fitrah Insani Bandar 

Lampung ? 

 

D.  Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:   
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1. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara power otot lengan dengan 

kemampuan loncat harimau pada siswa kelas VIII di SMP IT Fitrah Insani 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara power otot tungkai dengan 

kemampuan  lompat harimau pada siswa kelas VIII di SMP IT Fitrah 

Insani Bandar Lampung. 

 

E.   Manfaat Penelitian 

  

Dengan penelitian penulis berharap antara lain: 

1. Bagi siswa 

Meningkatkan pengetahuan siswa dalam upaya meningkatkan kemampuan 

melakukan gerak keterampilan loncat harimau. 

2. Bagi guru penjas 

Sebagai salah satu metode dalam melatih gerak keterampilan loncat 

harimau. 

3. Bagi sekolah 

Sebagai bahan masukan atau referensi bagi pembina sekolah mengenai 

latihan power tungkai dengan kemampuan melakukan keterampilan gerak 

loncat harimau. 

4. Bagi peneliti 

Peneliti dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan 

meningkatkan kemampuan melakukan keterampilan gerak loncat harimau. 
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Dan juga memberikan pengalaman berharga untuk pembelajaran 

pendidikan jasmani dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 


