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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Belajar 

1.  Pengertian Belajar 

Pada dasarnya belajar mengandung arti luas. Namun, secara prinsip belajar itu 

adalah perubahan dalam diri seseorang. Artinya, bahwa perbuatan belajar 

mengandung semacam perubahan diri seseorang yang melakukan perbuatan 

belajar itu. 

Menurut Skinner (1950:22), belajar ialah tingkah laku ketika subjek belajar 

responnya meningkat dan bila terjadi hal kebalikannya, angka respon menurun 

karena itu belajar resminya didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam 

kemungkinan/peluang terjadi respon, sedangkan menurut (Brooks, 1994) 

belajar adalah pembaharuan dalam bidang pendidikan harus dimulai dari ” 

bagaimana anak belajar ” dan ” bagaimana cara guru mengajar ”, bukan dari 

ketentuan-ketentuan hasil. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulan bahwa belajar adalah tingkah 

laku yang menghasilkan pembaharuan. 
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2. Tujuan Belajar   

Menurut  Peter Kline dalam Gordon Dryden dan Dr. Jeannette Vos, (2000:22), 

belajar akan efektif, jika dilakukan dalam suasana menyenangkan (fun and 

enjoy).  Maka, perlu diciptakan suasana dan sistem (kondisi) belajar yang 

kondusip, disamping faktor lain yang akan menetukan prestasi belajarsiswa.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor pengajar.   

Oleh sebab itu mengajar, yang diartikan sebagai suatu usaha menciptakan 

sistem lingkungan, harus memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang  

fun and enjoy .  sistem lingkungan belajar itu sendiri dipengaruhi berbagai 

komponen yang masing-masing akan saling mempengaruhi.  Komponen-

komponen itu antara lain tujuan pembelajaran, bahan kajian yang diajarkan, 

guru dan siswa yang memainkan peranan serta hubungan sosial tertentu, jenis 

kegiatan yang dikembangkan, metode pembelajaran, serta media pembelajaran 

yang dipilih.  Komponen-komponen sistem lingkungan itu saling 

mempengaruhi secara bervariasi sehingga setiap peristiwa belajar memiliki 

profil yang utuh dan komplek.  Masing-masing profil sistem lingkungan belajar 

diperutukkan untuk tujuan-tujuan yang dengan kata lain untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu harus diciptakan sistem lingkungan belajar yang tertentu pula.   

Dari uraian di atas, secara umum tujuan belajar itu ada tiga jenis : 

1. Untuk mendapatkan pengetahuan      

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Ilmu pengetahuan dan 

kemampuan berpikir adalah bagian yang tidak dapt dipisahkan.  Dengan 

kata lain tidak dapat 
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mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya 

berpikir akan memperkaya pengetahuan.  

Tujuan inilah mempunyai kecenderungan lebih besar perkembangannya di 

dalam kegiatan belajar dalam hal ini peran guru sebagai pengajar lebih 

menonjol.  Adapun jenis interaksi atau cara yang digunakan untuk 

kepentingan itu pada umumnya dengan model kuliah (presentasi), 

pemberian tugas-tugas bacaan dengan cara demikian anak didik akan 

diberikan pengetahuan sehingga akan menambah pengetahuannya dan 

sekaligus akan mencarinya sendiri untuk mengembangkan cara berpikir 

dalam rangka memperkaya pengetahuannya.  

2. Penanaman Konsep dan Keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu 

keterampilan.  Keterampilan dapat dibedakan menjadi dua ketermapilan 

jasmani dan keterampilan rohani.  Keterampilan jasmani adalah 

keterampilan yang dapat dilihat sehingga akan menitik beratkan pada 

keterampilan gerak anggota tubuh seseorang yang sedang belajar.  

Termasuk dalam hal ini masalh-masalah teknik dan pengulangan.  

Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, karena tidak selalu berusan 

dengan masalah-masalah keterampilan yang dapat dilihat bagaimana ujung 

pangkalnya, tetapi lebih abstrak, menyangkut soal penghayatan, dan 

keterampilan berpikir serta kreativitas untuk menyelesaikan dan 

merumuskan suatu masalah atau konsep.  Jadi semata-mata bukan soal 

pengulangan, tetapi mencari jawaban yang cepat dan tepat.   
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Keterampilan ini memang dapat dididik, yaitu dengan banyak melatih 

kemampuan. Misalnya dengan cara mengungkapkan perasaan melalui 

tulisan bahasa tulis atau lisan, bukan soal kosa kata atau tata bahasa, semua 

memerlukan banyak latihan.  Interaksi yang mengarah pada pencapaian 

keterampilan atau menuruti kaidah tertentu dan bukan semata –mata 

menghapal atau meniru cara berinteraksi dengan metode role playing.   

3. Pembentukan Sikap 

Dalam menumbuhkan sikap dan mental, perilaku dan pribadi anak anak 

didik guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya.  Untuk ini 

dibutuhkan kecakapan dalam mengarahkan motivasi dan berfikir dengan 

tidak lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau model.   

Dalam interaksi belajar-mengajar guru akan senantiasa diobservasi, dilihat, 

didengar, ditiru semua perilkunya oleh para siswanya.  Dalam proses 

observasi mungkin juga menirukan itu diharapkan terjadi proses 

internalisasi sehingga menumbuhkan proses penghayatan pada setiap diri 

siswa untuk kemudian diamalkan.   

3. Teori Belajar    

Seorang guru perlu mengetahui teori belajar sehingga dapat mempertahankan 

bagaimana seharusnya siswa belajar.  Adapun teori yang perlu diketahui antara 

lain teori conditioning dan teori conectionism.  Menurut Pavlov (1990:1), teori 

conditioning menekankan bahwa proses belajar mengajar diperoleh dari hasil 

latihan atau kebiasaan mereaksi terhadap syarat atau ransangan tertentu yang 

dialaminya dalam kehidupan.   
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Pengertian belajar menurut teori ini adalah perubahan yang terjadi karena 

syarat-syarat (conditioning) yang kemudian menimbulkan reaksi (respon).  

Adapun kelemahan teori ini adalah menganggap bahwa belajar hanya 

disebakan oleh latihan atau kebiasaan tanpa menghiraukan peranan pribadi 

dalam memilih dan juga menetukan perbuatan dan reaksi apapun yang akan 

dilakukan.  

Belajar merupakan proses aktif untuk mendapatkan pengetahuan atau 

pengalaman sehingga mampu mengubah tingkah laku manusia yang 

bersangkutan.  Menurut Oemar Hamalik (2003:328), belajar adalah suatu 

proses dimana terjadi hubungan saling mempengaruhi secara dinamis antara 

siswa dengan lingkunga.  Menurut Gagne (dalam Hidayat dkk 1990 : 2 ), 

belajar adalah suatu proses yang terjadi secara bertahap (episode). Episode 

tersebut terdiri dari informasi, transformasi, dan evaluasi. Informasi 

menyangkut materi yang akan diajarkan, transformasi berkenaan dengan proses 

memindahkan materi, dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana keberhasilan proses yang telah dilakukan oleh pembelajar 

dan pengajar. 

4. Belajar Keterampilan Motorik   

Pendidikan jasmani adalah terjemahan dari ”physical education” merupakan 

bagian integral dari sistem pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari 

program pendidikan.   Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan 

seseorang sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat yang 

dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam 
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rangka  memperoleh/ meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani 

pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak serta nilai-nilai dan sikap 

positif bagi setiap warga negara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

(Syaripuddin, Mahadi, 1993:4) dan Rijsdorop (1971), mengatakan bahwa 

pendidikan jasmani adalalah pergaulan pedagogik dalam bidang gerak dan 

kebugaran.  

Tujuan pendidikan jasmani adalah membantu siswa untuk perbaikan derajat 

kesehatan dan kesegaran jasmani melalui pengertian, pengembangan sikap 

positif, dan keterampilan gerak dasar serta berbagai aktivitas jasmani, agar 

dapat:  

1.  Memacu pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat 

badan secara harmonis.  

2.  Mengembangkan kesehatan dan kesegaran jasmani, keterampilan gerak dan 

cabang olahraga. 

3.  Mengerti akan pentingnya kesehatan, kesegaran jasmani dan olahraga 

terhadap perkembangan jasmani dan mental.  

4.  Mengerti peraturan dan dapat mewasiti pertandingan cabang-cabang 

olahraga. 

5.  Mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pengutamaan pencegahan 

penyakit dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan dalam 

kehidupan sehari-hari;  
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6.  Menumbuhkan sikap positif dan mampu mengisi waktu luang. (Syarifuddin, 

Mahadi, 1993:4). 

Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui penyediaan 

pengalaman belajar kepada peserta didik berupa aktivitas jasmani, bermain, 

dan atau olahraga yang direncanakan secara sistematis, dengan memperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangan guna merangsang perkembangan fisik, 

keterampilan berfikir, emosional, sosial, dan moril.  Pembekalan pengalaman 

belajar itu diarahkan untuk membena dan sekaligus untuk membentuk gaya 

hidup sehat dan aktivitas sepanjang hayat.   

Salah satu dari tujuan pendidikan jasmani disekolah adalah mengembangkan 

keterampilan gerak.  Dalam perkembangannya melalui suatu pembinaan yang 

sistematis dan teratur.  Proses pembelajaran harus sejalan dengan kematangan 

siswa dalam usia maupun fisik perlu dibedakan antara setiap umur yaitu dari 

masa balita, anak-anak, masa remaja, dewasa dan tua. 

Dengan demikian tahap perkembangan anak dalam hal ini usia SMp kelas 

VIII.C  merupakan proses belajar gerak dasar, bila kemampuan gerak dasar 

umum telah dikuasai maka untuk mempelajari gerak kelanjutannya akan lebih 

mudah untuk diarahkan guna mempelajari keterampilan yang lebih tinggi 

dalam hal ini mempelajari bentuk-bentuk gerakan suatu cabang olahraga.   

Di dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai proses 

pertumbuhan dan perkembangan manusia yang berlangsung seumur hidup, 

pendidikan jasmani sangat erat kaitannya dengan gerak manusia, prestasi yang 

optimal yang akan diperoleh dari bentuk-bentuk gerakan yang terdapat dalam 
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aktivitas atletik yaitu lompat jauh gaya jongkok adalah akibat dari pendidikan 

jasmani. 

B. Deskripsi Teoritik 

1.  Panjang Lengan 

Lengan termasuk anggota rangka gerak atas (Sceleton ekstremitas Superior), 

selanjutnya (Suparman, 1989:26), menyatakan bahwa, “Sceleton ekstremitas 

superior terbagi menjadi dua yaitu, gelang dan rangka anggota gerak atas bahu. 

Cingulum ekstremitas superior (gelang bahu) terdiri dari dua pasang tulang 

yaitu, os clavicula (tulang selangka) dan os scapula (tulang belikat), sedangkan 

skeleton ekstremitas 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. Gerakan badan dihasilkan melalui system pengungkit, yang dihasilkan 

oleh kontraksi otot, selanjutnya (Soedarminto,1993;47) menyatakan bahwa ; 

Pengungkit adalah suatu alat mekanik yang dimaksudkan untuk menghasilkan 

gerak berputar pada sumbunya, pengungkit terdiri dari  sumbu putar, tangan 

bebaban dan tangan gaya, tangan beban merupakan jarak antara sumbu putar 

dan titik pangkal gaya. Berdasarkan pada titik putar, tangan beban dan tangan 

gaya terdapat tiga jenis pengungkit yang ditandai oleh letaknya sumbu putar, 

tangan beban dan tangan gaya. 

Keuntungan mekanis dari pengungkit dinyatakan oleh perbandingan antara 

lengan gaya dan tangan beban, makin panjang lengan gaya makin besar 



21 

 

moment gaya. Selanjutnya (Soedarminta,1993:48) menyatakan bahwa,” 

Besarnya moment gaya sama dengan gaya dikalikan jarak dari sumbu putar”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa panjang lengan akan  memberikan 

keuntungan yang lebih besar dalam mencapai prestasi lompat jangkit.  

2.  Panjang Tungkai 

Seorang olahragawan yang memiliki proporsi badan tinggi  

biasanya diikuti dengan ukuran tungkai yang panjang, meskipun hal itu  

tidak selalu demikian. Ukuran tungkai yang panjang tidak selalu  

memberikan keuntungan dalam jangkauan langkahnya, hal ini dikarenakan  

kelincahan masih dibutuhkan komponen pendukung lain yang diperlukan  

untuk membantu dalam mencapai jangkauan langkah yang panjang. 

Tungkai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tulang anggota  

gerak bawan atau  extremitas inferior yang terdiri dari proximal ke distal  

atau dari seluruh kaki dari pangkal paha kebawah. Sebagai tulang anggota  

gerak bawah, tungkai juga mempunyai peranan yang penting dalam rangka  

melakukan berbagai macam gerak. 

Menurut Amari (1996: 175) panjang tungkai adalah ukuran  

panjang tungkai seseorang mulai dari alas kaki sampai dengan trochantor  

mayor, kira-kira pada bagian tulang yang terlebar di sebelah luar paha dan  

bila paha digerakkan  trochantor mayor  dapat diraba dibagian atas dari  
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tulang paha yang bergerak. 

Komponen yang dibutuhkan mendukung jangkauan langkah yang  

panjang di antaranya adalah kemampuan  biomotor, teknik, koordinasi,  

serta proporsi fisik yang bagus di dalamnya, sehingga semakin panjang  

tungkainya akan dapat diikuti dengan jangkauan langkah yang semakin  

panjang sehingga waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu jarak  

Panjang Tungkai16 

tertentu dalam lari akan semakin pendek, dengan kata lain waktu  

tempuhnya mejadi lebih cepat dan energi yang dikeluarkan akan semakin  

sedikit. Untuk analisis ini diperlukan data tentang kekuatan otot dan  

pengukuran panjang tungkai. Dari hasil pengukuran panjang tungkai  

ternyata mempunyai peranan penting terhadap keberhasilan para    

pelompat jauh. 

Dengan demikian panjang tungkai yang penulis maksudkan adalah  

jarak antara pangkal paha sampai dengan pangkal kaki seseorang. Istilah  

ini selanjutnya akan dipergunakan dalam penulisan ini, mengingat istilah  

panjang tungkai sudah merupakan istilah umum yang dipakai dalam  

kegiatan olahraga. 
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3.  Power dan Kekuatan 

Power itu penting dan diperlukan oleh atlet cabang olahraga yang menuntut 

unsur kekuatan dan kecepatan gerak. Menurut (Harsono,1988:200), “Power 

terutama penting untuk cabang-cabang olahraga dimana atlet harus 

mengerahkan tenaga yang eksplosif.”  

Sesuai dengan pendapat di atas, power adalah kemampuan otot untuk 

mengatasi suatu tahanan dengan kontraksi yang sangat cepat, dengan kata lain 

power adalah gabungan dari kekuatan dan kecepatan. Kekuatan adalah 

kemampuan otot untuk menerima beban saat bekerja, selanjutnya (Suharno, 

1978:21) menyebutkan bahwa kekuatan terbagi  beberapa macam, yaitu ;  

1.  Kekuatan maksimal, yaitu kemampuan otot dalam kontraksi maksimal   

serta dapat melawan atau menahan beban yang maksimal.  

2.  Kekuatan daya ledak, yaitu otot atau sekelompok otot untuk mengatasi 

tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh, 

contohnya ; melompat, melempar, menendang, spike.  

3.  Power endurance yaitu lamanya otot atau sekelompok otot untuk menahan 

beban yang tinggi intensitasnya, kekuatan otot yang dikombinasikan dengan 

kecepatan disebut juga daya ledak (eksplosive power). 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis simpulkan bahwa Power adalah 

perpaduan dari dua unsur komponen fisik yaitu kekuatan dan kecepatan.    
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4.  Kekuatan Otot Tungkai  

Setiap jenis keterampilan dalam olaharaga dilakukan oleh sekelompok  otot 

tertentu. Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting untuk 

meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan karena kekuatan merupakan 

daya penggerak setiap aktifitas fisik. Disamping itu kekuatan memegang 

peranan penting melindungi atlet dari kemungkinan cedera. 

Dalam melakukan lomppatan kekuatan otot tungkai mempunyai peranan yang 

sangat penting terhadap keberhasilan tumpuan.  

Otot-otot Tungkai : 

1) Otot-otot tungkai atas meliputi:  

M. abduktor maldanus,M. abduktor brevis, M. abduktor longus. Ketiga otot 

ini menjadi satu yang disebut M. abduktor femoralis dan berfungsi 

menyelenggarakan gerakan abduksi dari femur,M. rektus femuralis, M. 

vastus lateralis eksternal, M. vastus medialis internal, M. vastus inter 

medial, Biseps femoris, berfungsi membengkokkan paha dan meluruskan 

tungkai bawah, M. semi membranosus, berfungsi tungkai bawah, M. semi 

tendinosus (seperti urat), berfungsi membengkokkan urat bawah serta 

memutar ke dalam, M. sartorius, berfungsi eksorotasi femur, memutar 

keluar waktu lutut fleksi, serta membantu gerakan fleksi femur dan 

membengkokkan keluar.  

 

2)  Otot-otot tungkai bawah meliputi:  

Otot tulang kering, depan M. tibialis anterior, berfungsi mengangkut 

pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki, M. ekstensor 
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talangus longus, berfungsi meluruskan jari telunjuk ke jari tengah, jari 

manis dan kelingking jari, Otot ekstensi jempol, berfungsi dapat meluruskan 

ibu jari kaki, Tendo achilles, berfungsi meluruskan kaki di sendi tumit dan 

membengkokkan tungkai bawah lutut (M. popliteus), M. falangus longus, 

berfungsi membengkokkan empu kaki, M. tibialis posterior, berfungsi 

membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki disebelah ke dalam. 

 

3). Rangka Tungkai  

Menurut Soedarminto (1992: 60-61) tungkai terdiri dari tungkai atas dan 

tungkai bawah. Tungkai atas terdiri atas pangkal paha sampai lutut, 

sedangkan tungkai  

bawah terdiri atas lutut sampai kaki. Tulang tungkai terdiri atas: Tulang 

pangkal  paha, Tulang paha, Tulang kering, Tulang betis, Tulang tempurung 

lutut, Tulang pangkal kaki, Tulang telapak kaki, Tulang ruas jari kaki 

(Syaifudin, 1997: 31)  

5. Atletik 

Cabang olahraga atletik merupakan salah satu unsur penting dari olahraga, 

karena atletik memiliki bentuk kegiatan yang beragam, maka atletik dapat 

digunakan sebagai alat pembinaan bagi setiap cabang olahraga, karena luasnya 

lingkup ketangkasan / skills dan mutu yang dituntut atletik, maka atletik 

merupakan olahraga dasar yang paling baik, sebagai tambahan peranan 

olahraga atletik sangat menentukan dalam upaya pengembangan kondisi 

jasmani, dan sering kali menyediakan landasan dasar bagi usaha-usaha 

peningkatan prestasi. 
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Atletik merupakan cabang olahraga yang paling tua, dari cabang olahraga yang 

lain, karena gerakan-gerakan atletik terdapat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

lari, jalan, lompat dan lempar merupakan gerakan yang dilakukan orang sejak 

jaman purba, baik untuk mempertahankan hidup maupun digunakan sebagai 

alat untuk membela dirinya.  

Atletik mempunyai peranan penting di dalam peningkatan kondisi fisik, 

sehingga sering digunakan sebagai dasar pokok dalam rangka peningkatan 

prestasi maksimal bagi cabang olahraga lainnya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (U. Jonath, E. Haag R. Krempel,1988 : 1), yang dikutip oleh (Yudha, 

2000 : 5), yaitu:  

Latihan atletik merupakan sarana yang baik sekali di dalam meningkatkan 

kemampuan tubuh untuk berprestasi secara umum. Dengan latihan atletik dapat 

dikembangkan dengan baik serta disempurnakan peredaran darah dan sistem 

syaraf maupun sifat-sifat dasar fisik seperti : tenaga, kecepatan, stamina, 

kemudahan gerak, kecekatan dan ketangkasan.  

Menurut (Aip Syaifudin,1978:69) mengatakan bahwa “Atletik adalah salah 

satu cabang yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi atas 

nomor-nomor jalan, lari, lompat dan lempar”.  

Atletik juga merupakan olahraga yang banyak pilihannya yang meliputi banyak 

events yang berlainan satu sama lain, baik metoda pelaksanaannya, maupun 

sifat-sifat jasmaniah para pelakunya. 
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6.  Lompat Jangkit  

Tahap dalam lompat jangkit :Awalan, jingkat, langkah, dan lompat. Dalam 

tahap awalan pelompat melakukan lari percepatan sampai pada kecepatan yang 

terkontrol dalam tahap jingkat, pelompat melakukan gerakan cepat dan datar 

menjangkau 35% jarak keseluruhan.  Dalam tahap langkah, pelompat 

menjangkau 3O% jarak keseluruhan langkah.  Ini adalah bagian yang paling 

kritis dari lompat jangkit.  Lama waktu harus sama dengan tahap jingkat.  

Dalam tahap lompat, pelompat bertolak dengan kaki berlawanan dan 

menjangkau 35% jarak keseluruhan.  

Dalam tahap ini panjang lari awalan beragam antara 10  langkah ( pemula ) dan 

20 langkah ( elit ).  Tekhnik larinya mirip seperti lari sprint, frekwensi langkah 

ditingkatkan pada bagian akhir awalan.  Kecepatan ditingkatkan terus menerus 

selama lari awalan, hentakan kaki mengkais bebas di dorong ke posisi 

horisontal. 

Arah tolakan ke depan bukan ke atas, kaki bebas ditarik ke belakang.  Kaki 

penolak ditarik ke depan atas kemudian diluruskan ke depan guna 

mempersiapkan untuk pendaratan, badan dipertahankan agar tetap tegak. 

Tahap ini hentakan kaki adalah gerakan mengkais, tungkai penompang harus 

lurus saat bertolak.  Gunakan ayunan lengan ganda bila mungkin posisi badan 

tegak.  Teknik gantung atau sail bisa digunakan, kedua tungkai hampir lurus 

penuh pada saat mendarat. 
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7. Prestasi Belajar  

Adalah serangkaian kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu prestasi dan 

belajar, dimana kedua kata tersebut saling berkaitan dan diantara keduanya 

mempunyai pengertian yang berbeda. Oleh sebab itu, sebelum mengulas lebih 

dalam tentang prestasi belajar, terlebih dahulu kita telusuri kata tersebut satu 

persatu untuk mengetahui apa pengertian prestasi belajar itu. Menurut 

Djamarah prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individu maupun kelompok. (Djamarah. Prestasi 

Belajar dan Kompetensi Guru. Surabaya : Usaha Nasional. 1994:2). Sedangkan 

menurut Mas’ud Hasan Abdul Dahar (2005:2) bahwa prestasi adalah apa yang 

telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil  yang menyenangkan hati yang 

diperoleh dengan jalan keuletan kerja. 

C. Kerangka Pikir  

Menurut Prof. Dr. Winarno Surakhmad M. Sc. Ed. Anggapan dasar atau 

postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh 

penyelidik.  Dikatakan selanjutnya bahwa setiap penyidik dapat merumuskan 

postulat yang berbeda-beda. Seorang penyelidik mungkin meragu-ragukan 

sesuatu anggapan dasar yang oleh orang lain diterima sebagai kebenaran.   

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggapan dasar adalah suatu 

hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti harus dirumuskan secara jelas.   
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Judul penelitian : Hubungan panjang lengan, panjang tungkai dan power 

tungkai dengan prestasi belajar lompat jangkit siswa kelas VIII.1 SMP Negeri 

1 Waylima tahun pelajaran 2012/2013 

Anggapan dasar yang dirumuskan yaitu : 

1. Prestasi lompat jangkit di SMP Negeri 1 Waylima kurang. 

2. Pengetahuan tentang faktor prestasi lompat jangkit di SMP Negeri 1 

Waylima masih kurang. 

3. Latar belakang guru penjaskes SMP berbeda-beda (pendidikan dan 

pengalaman mengajarnya). 

D. Hipotesis   

Dijelaskan (Sutrisno Hadi,1987:257) bahwa “ Hipotesis adalah pernyataan 

yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kebenarannya, 

jika hipotesis telah dibuktikan kebenarannya namanya bukan lagi hipotesis 

melainkan suatu tessa “.  

Selanjutnya menurut (Suharsimi Arikunto,1992:62), bahwa “ Hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian oleh karena itu suatu 

hipotesis perlu di uji guina mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung 

oleh data yang menunjukan kebenarannya atau tidak “. 

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara yang harus di uji 

lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Sudjana (1992:219) mengartikan 

hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk 

menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Ha1  ρ ≠ 0 : Ada hubungan antara panjang lengan dengan prestasi belajar 

lompat jangkit 

Ho1  ρ = 0 : Tidak ada hubungan antara panjang lengan dengan prestasi belajar 

lompat  jangkit 

Ha2  ρ ≠ 0  : Ada hubungan antara panjang tungkai dengan prestasi belajar 

lompat  jangkit  

Ho2  ρ = 0  : Tidak ada hubungan antara panjang tungkai dengan prestasi 

belajar lompat jangkit 

Ha3  ρ ≠ 0  : Ada hubungan antara power tungkai dengan prestasi belajar 

lompat jangkit 

Ho3   ρ = 0  : Tidak ada hubungan antara power tungkai dengan prestasi belajar 

lompat jangkit. 

 


