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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Untuk meningkatkan pendidikan jasmani di sekolah harus ada usaha ke arah 

perbaikan metode melatih dalam kemampuan gerak siswa. Perbaikan metode 

dalam proses belajar melatih harus selalu dilakukan. Hal ini sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga yang semakin 

maju dan dapat mempengaruhi perkembangan dan daya pikir siswa, begitu 

pula dalam memberikan materi pelajaran semakin memilih dan menentukan 

metode yang tepat harus juga memperhatikan faktor yang mempengaruhi 

siswa, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. 

Olahraga adalah salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kesehatan jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan  olahraga menggunakan 

seluruh aktifitas gerak tubuh. Usaha untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam 

bidang olahraga, hendaknya mulai dari olahraga pendidikan  melalui jalur 

pendidikan di sekolah sedini mungkin. Disamping itu seseorang juga harus 

memiliki potensi dasar tubuh yang baik, baik fisik maupun mentalnya, sesuai 

dengan cabang olahraga yang ditekuninya. Untuk meraih prestasi optimal 

dalam bidang olahraga, ada tiga faktor yaitu enviroment (personal/ lingkungan 

sosial), bakat (keturunan) dan pelatihan. Yang termasuk dalam environment 
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adalah sikap dan dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat, masyarakat, 

pemerintah dan lingkungan. Bakat adalah genetik bawaan yang merupakan 

faktor keturunan. Pelatihan yaitu pengorganisasian keolahragaan, program 

latihan, pelaksanaan latihan dan sebagainya, berkenaan dengan itu pendidikan 

dalam dunia olahraga  tidak lepas dari prestasi dan latihan, prestasi merupakan 

tujuan yang ingin dicapai setinggi-tingginya, dan latihan merupakan hal yang 

menentukan dalam meraih prestasi yang diharapkan. 

Peranan guru diantaranya adalah memilih dan menentukan metode melatih atau 

metode belajar yang tepat dan efektif agar siswa dapat mengerti dan 

memahami materi pelajaran yang disajikan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.  

Pendidikan jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membentuk 

dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan anak didik, karena itu 

pendidikan jasmani erat kaitannya dengan usaha-usaha pendidikan yang 

terencana dalam rangka membantu perkembangan dan kemampuan anak didik 

dalam intelektual keterampilan dan sikap. 

Teori dan metodologi latihan juga didukung oleh banyak disiplin ilmu, seperti 

yang dikatakan oleh (Harsono,1988:99) bahwa, “Riset dalam berbagai bidang 

pun turut mendukung pengayaan dalam teori dan metodologi latihan. Demikian 

pula, berbagai disiplin dan sub disiplin ilmu yang erat hubungannya dengan 

olahraga telah dilibatkan untuk mendukung teori tersebut”. 

Atletik adalah aktivitas jasmani atau latihan fisik, berisikan gerak-gerak 

alamiah atau wajar seperti jalan, lari, lompat dan lempar. Gerakan-gerakan ini 
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dikenal oleh bangsa-bangsa primitif pada jaman prasejarah untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup, mempertahankan diri dari serangan-

serangan binatang buas dan mengamankan diri terhadap keganasan alam. 

Gerakan dalam lompat jangkit mengandung unsur kesederhanaan dan komplek, 

kemudahan dan kesulitan dalam mempelajarinya dan akan mempunyai dampak 

yang berbeda tergantung masing-masing siswanya.  

Atletik adalah salah satu Cabang olahraga  yang paling kompleks, karena 

banyak nomor yang di pertandingkan  dalam cabang ini, seperti berlari, 

berjalan, melompat dan melempar.  Selain dari itu gerakan yang terdapat 

dalam cabang olahraga atletik merupakan gerak dasar bagi cabang olahraga 

lainnya, karena hampir semua cabang olahraga memerlukan kekuatan, 

kecepatan, kelenturan, dan daya tahan oleh karena itu tidaklah berlebihan 

sejarah mengemukakan bahwa atletik adalah ibu dari semua cabang olahraga.   

Cabang olahraga atletik mengandung nilai-nilai edukatif yang memegang 

peranan penting dalam mengembangkan kondisi fisik serta dapat 

mengembangkan sikap percaya diri, disiplin, kerjasama, sportif, dan berani.  

Sehingga untuk menunjang tujuan pembelajaran, sesuai dengan tujuan 

kurikulum tingkat satuan pembelajaran atletik adalah salah satu cabang 

olahraga yang wajib diajarkan dari SD sampai SMA.  

Cabang olahraga atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang ada dalam 

program pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah-sekolah.  Dalam 

kurikulum pendidikan jasmani dijelaskan bahwa melalui proses belajar 

mengajar olahraga atletik diharapkan dapat meningkatkan kesegaran jasmani 
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dan juga untuk mendidik watak kedisiplinan dan kesehatan.  Dalam proses 

pembelajaran atletik khususnya lompat jauh gaya jongkok terdapat faktor yang 

dapat menentukan hasil pembelajaran tersebut.  Faktor-faktornya antara lain 

faktor bawaan atau faktor internal yang dimiliki oleh individu itu sendiri 

seperti minat, motivasi, intelejensi, dan bakat.  

Strategi maupun metode belajarpun ditingkatkan untuk pemahaman siswa 

dalam materi pembelajaran. Dimana sistem dan model pendidikan yang 

kurang optimal dapat menyebabkan pelajar sulit memahami konsep-konsep 

pelajaran yang wajib dipahami.  Agar tidak terjadi hal demikian, maka perlu 

dikembangkan suatu model pendidikan yang secara optimal dapat 

meningkatkan minat, aktivitas dan kreativitas pelajar.  Adapun salah satu 

upaya peningkatan kemampuan siswa terhadap materi ataupun praktek yaitu 

melalui media alat bantu pembelajaran.    

Selain faktor tersebut ada faktor eksternal atau faktor dari luar seperti pelatih, 

guru, waktu latihan, dan penggunaaan alat Belajar.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Harsono (1988:119) sebagai berikut ”konsekuensi yang logis dari 

sistem pembelajaran dengan kualitas yang tinggi biasanya adalah prestasi yang 

tinggi pula ”.   

Untuk dapat berprestasi dalam nomor lompat jangkit, seorang atlet atau siswa 

harus menguasai teknik dasar lompatan yang baik dan disarankan memiliki 

panjang tungkai yang ideal dan power tungkai yang terlatih, karena panjang 

lengan, panjang tungkai dan power tungkai merupakan faktor-faktor yang 

dapat menentukan  prestasi lompat jangkit.  



5 

 

 

Bila ditinjau dari ilmu beomekanika, prestasi lompat jangkit ditentukan oleh 

sejumlah parameter yang berkaitan erat dengan kemampuan biomotor, yaitu 

kecepatan lari sprint, kekuatan, koordinasi antara lengan dan kaki, dan irama. 

Tehnik lompat jangkit terdiri tahap: Awalan, hop, step, jump, dan Mendarat. 

Dari tahap tersebut kecepatan awalan dan kekuatan saat take off merupakan 

tahap yang paling dominan, karena akan membentuk sikap take off  yang tepat, 

dan juga mempengaruhi  ketinggian saat melayang untuk mencapai jauhnya 

jarak capai lompatan. 

Kualitas teknik awalan menjelang tolakan, kualitas teknik menolak serta saat 

melayang, dan kualitas teknik pendaratan merupakan komponen atau profil 

teknik yang mempengaruhi hasil lompatan. Proses melompat hingga saat 

berlangsung mendaratan hanya berlangsung beberapa puluh detik saja. 

Unsur teknik awalan dan take off erat kaitannya dengan biomotor kecepatan 

dan kekuatan yang dimiliki oleh pelompat. Artinya, semakin kuat kecepatan 

dan kekuatan yang dimiliki, maka kemampuan awalan dan take offnya pun 

akan menghasilkan lompatan yang semakin jangkit. Hal tersebut seperti yang 

dikatakan Jarver ( 1982:12 ) bahwa, jauhnya lompatan tergantung pada 

kecepatan lari, kekuatan dan percepatan pada saat take off (memindahkan 

kecepatan horizontal ke gerakan bersudut/ vertical). Untuk bisa mengusai 

tehnik dengan baik, bantuan pelatih dan guru sangatlah mutlak sekali. Pelatih 

dan guru harus mampu menguraikan, mengusai gerakan tehnik lompat jangkit 

yang dilaksanakan dalam urutan teknik yang mulus, berkesinambungan dan 

baik. Dengan demikian ia dapat menganalisis kesalahan gerak dan faktor 

penyebabnya. Setelah itu dapat disusun metode latihan teknik yang sistematis 
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sebagai penunjang untuk menganalisis gerakanan yang diterapkan oleh prinsip-

prinsip beomekanika. 

Koordinasi dan bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan diperolah dari 

proses belajar yaitu dengan memahi gerakan dan melakukan gerakan berulang-

ulang yang disertai kesadaran fikir akan benar atau tidaknya gerak yang 

dilakukan.Untuk mencapai tingkat gerak tertentu, lamanya waktu yang 

diperoleh oleh setiap individu berbeda-beda, ada yang memerlukan waktu 

cukup lama, padahal dalam satu pembelajaran sama.  

Pembelajaran  hasil lompat jangkit siswa SMPN I di bidang olahraga 

merupakan sasaran penting untuk sekolah sebagai prestasi non akademik, 

maupun bidang akademik bagi siswanya. Untuk itu diperlukan pola latihan 

yang berkesinambungan, agar tercapai peningkatkan prestasi olahraga. Faktor 

kelengkapan yang harus dimiliki untuk meningkatkan prestasi olahraga adalah 

pengembangan fisik, pengembagan teknik, dan kematangan tehnik. Hal 

terpenting dari  faktor di atas dalam meningkatkan hasil prestasi belajar 

olahraga  siswa adalah pengembangan fisik. Kondisi fisik adalah satu kesatuan  

utuh dari komponen kesegaran jasmani, kondisi fisik adalah salah satu 

prasyarat yang sangat diperlukan dalam hasil prestatasi belajar. Hasil 

pembejaran siswa di bidang olahraga merupakan sasaran penting untuk sekolah 

sebagai hasil belajar siswa non akademik, maupun akademik bagi siswanya. 

Keterampilan gerak adalah  kemampuan untuk melakukan gerakan secara 

efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas . 

Dalam memperoleh hasil lompat jangkit yang maksimal dibutuhkan 

pemahaman dalam menguasai teknik lompat jangkit yaitu fase melakukan 
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lompat jangkit. Fase dalam lompat jangkit diantaranya fase awalan (hop), step, 

jump, dan fase pendaratan. Fase awalan adalah melakukan lari sebelum lompat 

merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai hasil lompat jangkit. 

Awalan dalam lompat jangkit merupakan gerakan lari yang dimulai dari 

keadaan awalan berdiri dan kemudian berlari dengan kecepatan yang semakin 

meningkat dari titik awal berdiri sampai dengan batas tolakan untuk 

memberikan daya dan dorongan semaksimal mungkin sebelum mengalihkan 

kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal melalui tolakan pada papan 

tumpuan di depan bak lompatan.Setelah diadakan pengenalan dan observasi 

serta pengamatan sementara siswa SMPN 1 Way Lima, diketahui bahwa 

cabang pada olahraga atletik di Sekolah terutama pada cabang lompat jangkit 

sampai saat ini belum mampu menunjukkan hasil  belajar yang memuaskan. 

SMPN 1 Way Lima yang berada di Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa 

fasilitas olahraga diantaranya lapangan basket, lapangan futsal, lapangan bola 

voli serta lapangan atletik lompat jauh/jangkit meskipun kenyataannya fasilitas 

tersebut sudah mulai rusak. Prestasi siswanya di bidang olahraga masih minim, 

tetapi ada beberapa siswa yang berprestasi di bidang olahraga. Contohnya saja 

Muarobin, siswa kelas VIII.C ini mendapatkan juara pertama tolak peluru 

O2SN tingkat SMP Se-Kabupaten pesawaran, namun sayang ia gagal melaju 

ke  tingkat nasional. 

Sampel yang saya teliti adalah kelas VIII.C SMPN 1 Way yang berjumlah 27 

siswa, yaitu 16 putra dan 11 putri. Awal penelitian saya melakukan free test 

terhadap sampel/siswa, ternyata banyak siswa yang belum menguasai dan 

memahami teknik lompat jangkit yang benar, hanya 40% siswa yang dapat 
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melakukan lompatan dengan benar. Kemudian saya memberikan pembelajaran 

lompat jangkit yang benar secara seksama kepada siswa hingga siswa 

menguasai teknik lompat jangkit yang benar.  

Perhatian saya fokuskan terhadap latihan fisik yang menunjang power tungkai, 

karena panjang lengan dan tungkai tidak dapat serta merta berubah. Latihan 

yang diberikan diantaranya  frog jump, lompat dengan satu kaki bergantian, 

sprint. Setelah beberapa pertemuan kemudian melakukan pengambilan data.    

Berdasarkan uraian tersebut Maka penulis mengadakan penelitian tentang 

”Hubungan Antara Panjang lengan, Panjang Tungkai, Dan Power Tungkai 

Dengan Prestasi Belajar Lompat Jangkit Siswa VIII.C SMPN 1 Way Lima. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Belum maksimalnya prestasi belajar lompat jangkit siswa kelas VIII.C SMP 

Negeri 1 Waylima. 

2. Masih kurangnya pengetahuan tentang faktor yang menunjang prestasi 

belajar lompat jangkit. 

3. Belum diketahui dengan pasti adakah hubungan yang signifikan antara 

panjang lengan, panjang tungkai dan power tungai terhadap prestasi belajar 

lompat jangkit. 

 

 



9 

 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, untuk 

memudahkan penelitian perlu pembatasan yang berdasarkan identifikasi 

penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada:  hubungan panjang lengan, 

panjang tungkai dan power tungai terhadap prestasi belajar lompat jangkit 

siswa kelas VIII.C SMP Negeri 1 Waylima. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka 

penelitian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan dengan prestasi 

belajar lompat jangkit? 

2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan 

prestasi belajar lompat jangkit? 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kekuatan tungkai dengan 

prestasi belajar lompat jangkit? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui berapa besar hubungan panjang lengan, panjang tungkai 

dan power tungai dengan prestasi belajar lompat jangkit siswa kelas VIII.C 

SMP Negeri 1 Waylima. 
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2. Untuk mengetahui Manakah yang lebih berpengaruh terhadap prestasi 

belajar lompat jangkit siswa kelas VIII.C SMP Negeri 1 Waylima. 

F. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian tentang istilah dalam penelitian 

ini, maka perlu dijelaskan mengenai beberapa istilah, agar para pembaca dapat 

memahami dengan jelas sehingga tidak timbul salah pengertian, istilah-istilah 

tersebut, yaitu : 

Hubungan, menurut (Poerwadarminta,1985:27), adalah suatu hal yang saling 

terkait antara satu dengan yang lain. 

1. Power, menurut (Harsono,1988 : 220), adalah “kemampuan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu    yang sangat cepat”. 

2. Lengan, menurut (Suparman,1989:26), menyatakan bahwa, skeleton 

catremitas superior libarae (rangka gerak atas bebas), terdiri dari brachium 

(lengan atas), antebrachium (lengan bawah) dan manus (tangan), Brachium 

terdiri dari satu tulang disebut humerus, rangkanya disebut skeleton brachi. 

3. Panjang lengan, menurut (Suparman,1989:27) ukuran panjang lengan 

dimulai dari pangkal bahu sampai pergelangan tangan. 

4. Tungkai, menurut (Suparman,1989:29) ukuran panjang tungkai dimulai dari 

pangkal paha sampai pergelangan ujung kaki. 

5. Siswa, menurut (Kamus Bahasa Indonesia, 2002:460), adalah seseorang 

yang mengikuti kegiatan dilingkungan sekolah. 

6. Lompat Jangkit, menurut (Yudha, 1999:9), merupakan salah satu nomor 

lompat pada cabang olahraga atletik yang diperlombakan, baik untuk putra 
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maupun untuk putri. Unsur fisik yang diperlukan dalam nomor lompat 

adalah kekuatan, kecepatan dan  koordinasi gerakan secara keseluruhan. 

7. Prestasi, menurut ((Poerwadarminta,1985:180), adalah hasil yang dicapai 

dalam penelitian ini maksudnya adalah jauhnya lompat jangkit para siswa 

atau sampel. 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu sarana untuk mengkaji ulang mengenai peranan ilmu 

dasar- dasar kepelatihan, dalam hubungan antara komponen kondisi fisik 

terutama komponen power. 

2. Bagi Siswa/ Atlet 

Sebagai pembelajaran guna meningkatkan prestasi belajar lompat jangkit. 

3. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dan kajian dalam  

pengembangan ilmu kepelatihan, khususnya untuk  panjang lengan, panjang 

tungkai dan power otot tungkai. 

4. Pelatih Atletik  

Sebagai rujukan dalam menerapkan teknik untuk  memenangkan suatu 

perlombaan. 

H. Ruang lingkup penelitian 

1. Objek penelitiannya adalah hubungan panjang lengan, panjang tungkai dan 

power tungai terhadap prestasi belajar lompat jangkit. 
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2. Subjek penelitiannya  adalah siswa kelas VIII.C SMP Negeri 1 Way Lima 

Pesawaran. 

3. Dalam Penelitian ini untuk mengukur  panjang lengan dan panjang tungkai 

yaitu menggunakan meteran dan tes power otot tungkai, Adapun test yang 

digunakan untuk power otot tungkai menggunakan  leg dynamometer. 

 


